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Governo do E do
desca demoli ão
do ler

Ofício divulgado pela Secretaria de Estado daAdministração e SDR (Secretaria de Desenvolvimento
Regional) informa que o governo do Estado não tem interesse em ceder o ginásio para outra finalidade.
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Moradores da Tifa Theilacker pedem que Prefeitura encomende um novo estudo sobre as causas dos tremores. Ivo Passini diz que concorda em deixar
a residência, mas cobra uma garantia de que terá outro local para viver. Desocupação da localidade ainda não tem data para começar.

SUPERME GADISI S
,

Feira reúne '

empresários'
em Joinville
ExpoSuper inicia hoje e vai
até quinta-feira. Mais de

"

180 expositores de todo o
Estado devem participar.
Bruno Breithaupt receberá
uma homenagem durante o

--

evento.Página 7
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Motoboys terão
que passar por
curso de 30 horas
Obrigatoriedade vale a

partir de dezembro. Um
dos objetivos é diminuir
os acidentes envolvendo a

categoria. Página 9

FAMEG

(47) 3373·9800
www.fameg.edu.br
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Morre o pensador
do Estado Moderno
o dia 22 de junho de 1576 é marcado

por alguns historiadores como amorte do
escritor Nicolau MaquiaveL O florentino,
autor do livro "O Príncipe", afirmava que o
rei deveria ter a astúcia de uma raposa, a

coragem de um leão e ser dissimulado, se
assim exigisse a segurança do Estado.

Segundo seus preceitos, era preciso
eliminar qualquer tipo de ameaça - e é
sua a ideia de que "é melhor ser temido
do que amado". A obra "O Príncipe", tida
como a mais conhecida da carreira de

Maquiavel, consagrou o nascimento do
Estado Moderno.

Além de escritor, ele foi historiador,
poeta, diplomata e um músico da época
Renascentista. Seumérito como fundador
do pensamento e ciência política moder -

na foi o fato de ter escrito sobre o Estado
e o governo como estes realmente são, e
não como deveriam ser.Antigamente, seu
pensamento foi mal interpretado e aca

bou dando origem ao adjetivo "maquia
vélico", com um significado pejorativo.

Níccolõ di Bernardo dei Machiavelli
viveu a juventude sob o esplendor políti
co de Florença durante o governo de Lou
renço de Médici, e entrou para a política
aos 29 anos de idade no cargo de secretá -

.

rio da Segunda Chancelaria. Nesse cargo,
Maquiavel observou o comportamen
to de grandes nomes da época e a partir
dessa experiência retirou alguns postu
lados para sua obra. Depois de servir em

,\

Florença durante 14 anos, foi afastado e

escreveu suas principais obras, entre elas
.

"Discursos sobre a primeira década de
Tito Lívio" (1512-1517) e a peça ''A Man

drágora" (1518).
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A Rússia pela paz
Em 1994, no dia 22 de junho, a Rús

sia firma sua adesão àAssociação para
a Paz daOtan (Organização do Tratado
do Atlântico Norte), tornando-se o 210
membro do programa. O país e a orga
nização se aproximariam ainda mais
em 2001, criando um conselho para
tomar decisões conjuntas em ques
tões de segurança.

o lendário líder militar
São poucos os líderes mundiais que al

cançaram um poder imensurável e, ainda
assim, conseguiram continuar sendo respei
tados até mesmo pelos piores inimigos. Um
destes era Saladíno, um chefe militar curdo
e muçulmano que se tornou sultão do Egito
e da Síria, liderando a oposição islâmica na
luta contra os cruzados europeus.

Nascidoem Tikrit, que hoje é território
do Iraque, em 1138, ele é hoje considerado
o responsável pela restauração do sunis
mo (crença muçulmana) no Egito. O mili
tar começou a chamar atenção durante as

campanhas do Egito, e logo foi nomeado
vizir, ,o ministro e conselheiro do sultão.
A partir de 1175, ele sucederia Atabeg de
Mosul e se tornaria o governante. Foi em
nome de Atabeg, seu antecessor, que ele

partiria para conquista do Egito.
Tomando-se um poderoso dirigente, Sala

dino doutrinaria seu povo para lutar contra a

cristandade e fundaria escolas para o ensino
da religião islâmica, ao mesmo tempo em que
unificaria o Egito, aSíria e aMesopotâmia. Seu
domínio continuaria até 1193, quando mor-

reu emDamasco, hoje capital da Síria. Até hoje, Saladino é lembrado por ter restaurado o sunismo no Egito

PELO MUNDO

1959

Pacto Perón-Frondizi
No dia 22 de junho de 1959, o pacto

Perón-Frondízí é revelado na Argenti
na. O acordo incluía, entre outros as

suntos, uma convenção constituinte

para convocar eleições das quais par
ticiparia o partido Peronista. O fato
causou revolta, já que a intenção das

eleições era tirar do poder o partido do
militar Juan Domingo Perón,

1 5

_ Primeiro ataque aéreo
Foi no dia 22 de junho de 1965 que

os norte-americanos fizeram seu pri
meiro ataque aéreo no norte de Ha
noi, pela Guerra do Vietnã. Apesar do
imenso podermilitar e econômico dos
Estados Unidos, o país falhou em seus

objetivos e foi obrigado a se retirar do
Vietnã em.1973. Três anos depois, sur
gia a República Socialista do Vietnã.

COMÉRCIO
Marcenaria Schultze
No dia 9 de junho de 1945, "O
Correio do Povo" publicava
um anúncio da "AdolfHerm..
Schultze", que ofereciamóveis de
todos os tipos da "Cia. Industrial
de Móveis". A empresa, que ficava
na rua Rio Branco, também
fazia instalações de ambientes
completos.

.
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Miado Elétrico
OMiado elétrico foi criado no Japão, em 1963, e tem uma função
bem simples: emitir ummiado e acender os olhos da "cabeça
de gato" de dez em dezminutos, com o objetivo de assustar

"' qualquer rato que tentasse invadir a casa. O problema, além de
tudo, era o incômodo causado pelo barulho .

A fotografia, de 1949,
mostra a antiga Escola

Reunida Francisco Mees,
que ficava ao lado da

casa do professor
responsável, em CorupáPRESERVACÃO HISTÓRICA

�

Com a quantidade e velocidade em que as informações são absorvidas atualmente, não
é novidade que frequentemente as raízes e o passado de um povo sejam deixados de
lado. Esse processo, porém, é freado por esforços de preservação como o tombamento'
de imóveis, que hoje em dia é primordial para conservar a cultura e história jaraguaense.
Na cidade, pelo menos 12 edifícios já foram tombados tanto pela administração
municipal quanto pela Secretaria de Estado da Cultura. Isso sem contar as dez espécies
de árvores que também estão imunes de corte. Nas próximas semanas, os patrimônios
históricos de Jaraguá do Sul serão detalhados nesta sessão, assim como o processo de
tombamento e as outras formas de preservação da identidade da população.

ARQUIVO HISTÓRICO
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PONTO DE VISTA

.. A máscara do preconceito

Demorei
uma hora para ler o livro "Nunca an

tes na história deste país", do humoristaMar
celo Tas. Não vou perder tempo em analisar
os comentários ao longo do texto, apenas vou

fazer referência à sua última afirmação, que diz o se

guinte: "tem razão o'presidente. A crise não atraves

sou o Atlântico. Veio a pé mesmo, devagarinho, pelo
Canal do Panamá. Demorou um pouco, mais che-

-

gou!" Logo continua como se fosse o presidente Lula
falando: "cumpanheiro leitor (escrevendo errado de

propósito), não vou parar de falar tão cedo. Continue
o livro anotando minhas próximas frases aqui. Obri
gado!". Eu acho que o senhorTas deve-
ria parar por aí, e repensar se quer ser
humorista ou economista político. Sua
desfaçatez preconceituosa se vislum
bra já na introdução, quando afirma

que o presidente fala sobre assuntos

dos quais não tem o menor conheci
mento. Parece que tal humorista se

especializa em fazer piadas ofensivas,
de modo a esconder sua frustração
em não ser protagonista dos destinos
do Brasil. Para isso vou desconstruir a
afirmativa final do livro apenas com

dados reais, de forma a evitar juízos de valor que com
prometeriam uma análise ponderada do que acon

teceu no país durante a crise que se avizinhava em

2007. As medidas econômicas adotadas pelo governo
em 2008-2009, contrariamente ao que aconteceudu
rante as crises de 1980 e 1990, foram medidas mone
tárias'e fiscais anticíclicas. O objetivo foi evitar que a

crise contaminasse o sistema financeiro do país, além
de recuperar o padrão de atividade econômica omais
rápido possível, premissa integralizada, em todos os

discursos oficiais do presidente Lula, principalmente
quando colocou todo seu prestígio político em jogo,
ao dizer claramente que os trabalhadores e os empre
sários deveriam esquecer-se da crise mundial e pro
duzir para que a atividade econômica da sociedade
não parasse. -As ações do Banco Central reduzindo
os depósitos compulsórios, de modo a expandir a li
quidez, permitiram injetar 3,3% do PIB no mercado

bancário, evitando assim o contágio da crise interna-

-

cional. Já em 2009, a União concedeu empréstimos'
ao BNDS que permitiu repassar linhas de crédito de
curto prazo ao setor produtivo. Além dessas ações
na política monetária, o governo implementou
um conjunto de desonerações tributárias para
estimular as vendas e o consumo. A redução do
IPI de bens de consumo duráveis, materiais de

construção, bens de capital e alimentos, foram as

medidas mais eficientes para evitar a crise que
atravessou o "Canal de Panamá", e que, conforme
o presidente Lula disse, chegou como uma "ma
rolinha". A ignorância de Marcelo Tas revela-se

nesta constatação. Qual é a razão de

perder o tempo em citar o livro deste
humorista?

Vou esboçar algumas considera

ções. Em primeiro lugar, não é possível
que um comunicador, usando seu po
der midiático, tente descaracterizar a

capacidade de um indivíduo mediante
a burla preconceituosa e infame. Nes
se caso está ofendendo a maioria da

população do país, que é justamente a

que constrói a riqueza do Brasil. Exa
cerbar de forma despíadada os erros

de sintaxes do presidente não acrescenta nada ao

inconsciente coletivo. Só satisfaz aqueles que se di
vertem incentivando as lutas de classes, quando na
realidade deveriam ser os responsáveis por dimi
nuí-las. Em segundo, a editora Panda Books deve
ria ter vergonha em publicar um livro impresso em
papel da melhor qualidade, direcionado apenas
paraUma pequena parcela dá sociedade, cornpos
ta de um público cativo adicto a um tipo de piadas
que criminalizam indivíduos que não fazem parte
de suas preferências ideológicas. Realmente, o Bra
sil é bem maior do que a "imaginação" de Marcelo
Tas, que usa sua linguagem televisiva para deformar
a realidade, fragmentando-a com a desinformação.
Sugiro que o leitor, que leu o livro, possa avaliar o país _

que está construindo seu futuro através damobilida
de social, e complete com suas impressões o espaço
deixado ao "sabor do tempo e de seu próprio juízo",
do qual o autor é incapaz de finalizar.

"
Não é possível que
um comunicador,
usando seu poder
midiâtice, tente
descaracterizar a

capacidade de um
indivíduo mediante a

burla preconceituosa
e infame.

"
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Vagas de estágio
em ,Guaramirim

PÜSli
Ação movimenta

advocacia no Norte
ÀCMSC (Caixa de Assistência dos Ad

vogados de Santa Catarina) promove ação
mobilizadora que leva o atendimento da

entidade as regiões de Santa Catarina, e
tem como público-alvo os profissionais
registrados na OAB / se. Amanhã, as cara
vanas itinerantes estarão nas cidades de

Jaraguá do Sul, das 9h às 11h30 no CPL e

das 14h às 18h no Fórum, e Guaramirim,
das 14h às 17h30 no Fórum.

, t,aD�ÊNGU\

PopulaçãO pode
opinar sobre habitação
A Prefeitura de Jaraguá do Sul convi

da para a segunda audiência pública do
Plano Local de Habitação de Interesse

Social, que acontece hoje, a partir das
19h, no Pavilhão A do Parque Munici

pal de Eventos (rua Walter Marquardt,
910, Rio Molha). A entrada é gratuita. O
evento tem como objetivo discutir com
a populaçãoo plano de habitação para
os próximos dez anos.

(;J\NÇJ!O
Inscrições para o

Festival Estudantil
Inscrições gratuitas para o Festival

Estudantil da Canção estão abertas até o

dia 28 de junho. O regulamento está dis

ponível no site www.cultura.jaraguado
suLcom.br. O evento é destinado a estu

dantes do ensino fundamental e médio
de escolas das redes municipal, estadual
e particular de ensino. O candidato deve
ser inscrito pela direção de sua respectiva
unidade educacional.

Os projetos Sacci (Socializando Arte,
Criando Cidadania) e Biblioteca Itine

rante, de Guaramirim, estão com vagas
abertas para estágio do ensino médio. A

seleção acontece dia 24 de junho, na Se
cretaria de Desenvolvimento Social e Ha

bitação, (rua Irineu Vilela Veiga, 222, no
Centro). É necessário que o candidato te

nha em mãos: comprovante de frequên
cia escolar, de residência e currículo.
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Estado descarta demolirginásio
Governo afirma desconhecer projeto do terminal e pode até .retomar imóvel domunicípio
JARAGUÁ DO SUL

O governo estadual não tem
interesse em permitir que

.

a Prefeitura transforme
o Arthur Müller em um

terminal de ônibus e pode
tomar o terreno de volta.

AinfQrmação
foi divulgada

pela Secretaria de Estado
de Administração e pela
SDR (Secretaria de De

senvolvimento Regional) de Iara
guá do Sul, em resposta a pedido
de informação do deputado esta
dual Dirceu Dresch (PT).

O deputado questionou o fato
do terreno do ginásio ser uma

doação do. Estado para o municí

pio através de uma lei de julho de
2000, que permite o ato desde que
o local seja utilizado para a prática
desportiva. Dresch quis saber se o
governo pretendia alterar a lei, já
que a Prefeitura anunciou no co

meço do ano que pretende cons
truir um terminal de passageiros.

Por ofício, o secretário· regio
nal Lio Tironi informou que a SDR
desconhece projetos da Prefeitura

".
Havendo denúncia ou
constatado o desvio de
finalidade, o pedido de
reversão poderá ser feito.

DIR ORlA DE GESTÃO
PATRIMONIAL DA SECRETARIA
DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

"

o que diz a
lei estadual
de 2000

Lei 11.491, de 19 de julho de
2000.

Art. 3 - O donatário não pode
rá, sob pena de reversão:

I - desviar a finalidade ou dei
xar de utilizar o imóvel, salvo por
interesse público devidamente

justificado e com a anuência es

crita do doador;
II .- hipotecar, alienar ou ce

der a terceiros, total ou parcial
mente, o imóvel.

Art. 4 - A reversão de que trata
o artigo 3 desta Lei será realizada

independentemente de notifica

ção judicial ou extrajudicial, sem
indenização por benfeitorias
construídas.

de utilizar o terreno para. outra fi- .

nalidade, pois nenhum documento
oficial foi protocolado. A secretaria
tambémnão pretende acabar com
o ginásio. "Não existe qualquer in
teresse em alterar a finalidade do
imóvel, uma vez que se desconhe
ce por completo qualquer projeto
formal em transformar o ginásio
Arthur Müller, que é utilizado
diuturnamente pela comunidade
para prática de esportes, sem falar
em eventos anuais que lá são reali
zados", diz o ofício.

Nenhum projeto de
mudança de finalidade foi
apresentado oficialmente

ao governo, diz SDR.

Em outro documento, a Direto
ria de Gestão Patrimonial da Secre
taria de Estado de Administração
afirmou que o governo pode querer
o terreno de volta. "Havendo de
núncia ou constatado o desvio de
finalidade, o pedido de reversão po
derá ser feito, mediante projeto de
lei àAssembleia Legislativa".
• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

'..
. i: �./ f

�
1 ;

/

Terreno do ginásio foi doado em 2000 pelo Estado e não pode ser utilizado para outra finalidade

"'"

ECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO VAI CONVERSAR COM O ESTADO

Panstein diz
que proposta
permanece
o secretário municipal

de Planejamento, Aristi
des Panstein, garante que
a proposta de construir um
terminal no lugar do Arthur
Müller continua de pé. Se

gundo ele, a Prefeitura quer
primeiro saber a opinião da

população, para depois en

viar um projeto ao Estado
que possamudar a finalidade
do terreno doado em 2000.

"Aguardamos uma res

posta da Ujam sobre a pro-
. posta. A Câmara de Mo
bilidade do Pró-Iaraguá já
declarou ser favorável. Ain
da vamos consultar o Com
cidade. Se a população for a
favor de tirar o ginásio dali

para construir um termi
nal' vamos conversar com a

SDR, com o governo estadu
al e faremos tudo dentro dos
trâmites da lei", afirma.

Panstein aguarda
uma resposta
da Ujam e deve
consultar o
Comcidade

"Se a população for a favor,
nós vamos conversar com a

SDR, com o governo estadual".
ARI5nDES PANSTEIN,

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

"Eu já penso
nas reformas",
diz leutprecht

Responsável por unia mobi
lização contra a demolição do

ginásio Arthur Müller no começo
do ano, o vereador Jean Leutpe
cht (PC do B) comemorou a res

posta do governo estadual. Para
ele, os ofícios da SDR e da Secre
taria de Estado daAdministração
derrubam de vez os planos da
Prefeitura de construir um terrni-

. nal de ônibus no local.
. "Vou levar as respostas deste

pedido de informação à Secretaria
de Planejamento. A população já
demonstrou que é contra a demo
lição do ginásio. Agora, o governo
estadual também declarou. A Pre
feitura vai perder tempo se conti
nuar pensando nisso", declara.

Ex-presidente da Fundação de

Esportes, Leutprecht espera que o

Executivo apresente umprojeto de
melhorias no ginásio. "Eu. penso
nas reformas, pois não cogito mais
outra proposta. O Arthur Müller é
umpatrimônio da cidade e precisa
ser reformado logo", comenta.
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A
semana é de definição no ce

nário político catarinense.
Além da confirmação da ree

dição da tríplice aliança, fica a

expectativa em torno do PP e do PT. O
PDT disputa a preferência de progressis
tas e petistas, mais para aquele.

Os p.rincipais partidos realizam
suas convenções neste fim de semana

- PMDB e PT rio sábado e PP no domin
go. Só o PSDB mudou a datapara 30 de

junho, prazo-limite estabelecido pela
Justiça Eleitoral. Reunida ontem, a exe

cutiva do PMDB parte hoje para Brasília
para tratar do processo de intervenção
no diretório catarinense.

As definições das candidaturas e

coligações recaem sobre. a disputa pro
porcional. Até amanhã, as bancadas do
PMDB, DEM e PSDB devem entrar em

consenso sobre os critérios de partici
pação de cada sigla na composição da

chapa proporcional.

FALA Aí!
"

A tríplice aliança é
um castelinho de
areia, cada vento

que sopra diminui o
tamanho.

D'lPUlfAD() iClÁUD'i.O 'II�G��Arnl,
P:lE-(.vuunDIUO AO 'iENIADO 'RO PT
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Carolina Tomaselli
DIVULGAÇÃO

No caso do Vale do Itapocu, a expec
tativa é mais uma vez pela redução no

número de candidatos, o que é certo, mas
ainda não se sabe se será suficiente para
impedir que se repita o resultado de 2006.

A disputa por vagas à Câmara Federal
deve contar com dois candidatos ao invés
de três, o que melhora as chances em re

lação ao último pleito, levando em conta

somente a equação candidatos x eleitores.
Para a Assembleia Legislativa, são

seis pré-candidatos oficiais - pelo DEM,
PMDB, Pp, PSDB, PPS e PT, contra dez
confirmados em 2006.Alguns vão desistir,
mas outros podem aparecer nessa reta fi-

-

nal, a exemplo do PSC e PDT.
Se o resultado em favor da região de

pende de um entendimento entre os

partidos, depende na mesma proporção
do eleitorado, que não pode fazer como
há quatro anos, quando despejou quase
4U mil votos em candidatos paraquedas,
com contrapartida zero.

PI ERO RAGAZZI

Agora vai
O relatório da CEI da Schüt

zenfest entra na pauta da sessão
desta noite. É a terceira vez que
se cria expectativa de o plenário
votar a conclusão dos trabalhos
da comissão, mas hoje não deve
haver adiamento. Tem sete proje
tos que se não votados mantêm a

pauta trancada, mas a presidente
da Câmara, Natália Petry (PSB), já
avisou que. vai seguir o regimento
interno e não concederá vistas a

propostas em regime de urgência.

Namão
PrefeitoMário FernandoReinke (PSDB) esclarece que, no último dia 14, mesma data em

\
.

que disponibilizou as informações à imprensa, enviou para o presidente da Câmara deVe-
readores, Inácio Besen (pMDB), demonstrativo financeiro da Fecarroz. Portanto, antes do
requerimento protocolado pelo vereador José Osnir Itonchí (PP), recebido pelo prefeito no
dia 18. O prefeito também disse quevaiencaminhar ao vereador relatório detalhado das con
tas da festa. "Não temproblema nenhum", disseReinke, acrescentando que o evento foi feito
todo dentro da legalidade, com contrato e licitação, e que os funcionários públicos trabalha
ram, dentro do seu horário, e receberam por isso. "Foi amaior festa dahistória, em organiza
ção e público. Querem achar alguma coisa, mas não vão achar nada", largou.

O novo presidente do Democratas deGuaramirim, Laur� Frõlích, promoveu neste fim
de semana a primeira reunião do diretório após a sua eleição. O encontro, na casa dele,
contou com a presença do deputado estadualDarci de Matos, vereadores e nomes
do PR e Pp, reunindo cerca de 150 pessoas. Foimais uma confraternização do que
uma reunião, maso assunto eleição não passou longe. Não a deste ano, para a qual o
diretório deliberou voto a Cacá Pavanello para deputado estadual, presente ao evento.
Candidato a prefeito em 2008, Frõlich fez um retrospecto da última eleiçãomunicipal,
anunciando disposição em concorrer outra vez em 2012. ''A semente foi lançada e com

certeza deverá produzir bons frutos em um futuro bem próximo", disse.

ENCONTRO

Fora
Depois de sucessivas eleições

como candidato, o ex-deputado
estadualDionei da Silva (PT) po
derá ficar de fora da disputa. Ele
não concorda com o lançamento
de duas candidaturas - o advoga
doAirton Sudbrack também é pré
candidato a deputado federal pelo
diretório. Dionei passou por isso
em 2006, quando a concorrência
interna inviabilizou sua reeleição.
Mas vai esperar o resultado da

convenção, no sábado.
PIERO RAGAZZI

Agenda
Prefeito Nilson Bylaardt

(PMDB) está em Brasília para
audiência hoje na Funasa, bus
cando garantir a inclusão de
Guaramirim no PAC do Sanea
mento. Os recursos servirão para
implantação da rede de esgo
to. Acompanhado do deputado
MauroMariani (PMDB), Bylaardt
também passa pela Fundação
Nacional de Educação, em nos

ministérios das Cidades e de In

tegração Nacional. Os projetos
são para pavimentação, cons

trução de creches e recupera
ção de encostas e drenagens. Já
na quinta-feira, o prefeito vai a'
Joinville para reunião com a rei
toria da Univille. Está retomando
as conversas com intenção de
transformar o Santo Antônio em

hospital universitário.

Confirmado'
A ex-vereadora Maria Lúcia

Richard é um dos 14 nomes con

firmados pelo PSC para concor

rer a uma cadeira na Assembleia

Legislativa. A sigla foi a primeira
no Estado a realizar sua con

venção' no último domingo. O

ex-deputado Vânio de Oliveira
deve disputar o Senado. Além da

pré-candidata, o presidente da

sigla em Guaramirim, Tiago Nas

cimento, e de Iaraguá do 'Sul, Le
onardo Leier, integraram a cara

vana da região em Florianópolis.
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EDrrORIALCHARGE

Arthur MüllerMAS 9AH J PRE��16
fJAMIM �LA wrc.R1Ar
1)E GUEM, roÊ ?� a fato é que a Prefeitura começou a dis

cutir a proposta na contramão de como de
veria ter feito. A administração afirma que
primeiro quer ouvir a comunidade sobre a

construção da estrutura, mas até agora não

apresentou nenhum projeto concreto do que
pretende construir. Como é que a população
pode saber o que é melhor se não tiver ideia de
como será a estrutura?

Além disso, a autorização
ao governo do Estado deve
ria ter sido o primeiro passo
a ser tomado nesse caso, algo
que a Prefeitura só admitiu
ser necessário meses depois
que a proposta de construir
o terminal no lugar do giná
sio veio a público. Também é

preciso lembrar que, até o momento, não existe
o

garantia de que um novo ginásio será construído
no lugar do ArthurMüller.

Se o tra�sporte coletivo for mesmo uma

prioridade da atual gestão, é necessário que o

assunto seja debatido de formamais aprofunda
da. Não é somente mudando o terminal urbano
de lugar que o problema do transporte coletivo
será resolvido. É preciso ampliar as linhas nos

bairros, aumentar a cobertura do passe único e

tornar o preço da passagem mais acessível para
melhorar o atendimento à população.

Aconstrução
do novo terminal urba

no no lugar do ginásio Arthur Müller
continua gerando polêmica. A Secre
taria de Estado da Administração e a

SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional)
responderam pedido de informação do deputa
do estadual Dirceu Dresch, que questionava se

o governo do Estado tem interesse em ceder o
imóvel para outra finalidade.

A resposta foi que não há in-
o

teresse em alterar a finalidade
do imóvel, "uma vez que se des
conhece por completo qualquer
projeto formal em transformar
o ginásio". Isso significa que, se

não existe projeto, não haverá I.

qualquer autorização. No ofício
------------

também consta que não existe

projeto de lei para alterar a Lei nv 11.491, de ju
lho de 2000, que autorizou a doação do imóvel
ao município.

Dessa forma, fica claro que a demolição do

ginásio não é tão simples quanto prega a Pre
feitura. Recentemente, durante reunião com a

Ujam (União Jaraguaense das Associações de

Moradores), o secretário de Planejamento, Aris
tides Panstein, afirmou que a lei que autoriza a

_
doação do ginásio ao município poderia ser al
terada caso a comunidade fosse a favor da subs

tituição do ginásio pelo novo terminal,

DOLErrOR

Saramago fará falta
Existia nesse português de nas

cimento uma imensa capacidade
de transferir o papel da Língua
Portuguesa aos seres comuns, na

vida das pessoas. Com ele, via
se com mais clareza o poder das

palavras, da lingua
gem' da capacidade
infindável que a li
teratura portuguesa
é capaz de produzir.

a seu legado é

incorrigível. Deverá
deixar por décadas
leitores de seus li
vros boquiabertos
pelo mundo afora,
tamanha habilida-

Amorte
de José Sara�a

go representa muíto

mais do que a partida
de um dos maiores es

critores de nosso tempo. Trata-se
da interrupção brusca de um dos

grandes impulsio
nadores da Língua
Portuguesa pelo
mundo. E nós sen- f'

tiremos falta disso.
Toda vez que

José Saramago pi
sava em solo brasi

leiro, além de trazer

todo o seu
o

lastro
de conhecimento
e de pensador das

inquietações de nosso tempo, de
sembarcava também um símbolo
da existência da Língua Portugue-

o

sa pelo mundo. Não à toa, foi o
único da chamada "língua de Ca
mões" a ganhar um Prêmio Nobel
de Literatura.

Isso representava muito para
nós, que no dia a dia lidamos com
o português por meio de livros.

Saramago era o mais autêntico

representante do uso correto e ao

mesmo tempo sublime do con

junto de palavras e expressões que
compõe o vasto universo falado e

escrito da Língua Portuguesa.
Esse digno escritor, quando

por aqui percorria participando
de palestras, conferências, lança
mentos de livros, eventos literários
e entrevistas, deixava um rastro de

respeito à Língua Portuguesa por
intermédio de sua obra. Não havia

quem não enxergasse dali a im

portância de Saramago, além de
sua prazerosa escrita.

DO LEITOR

Em defesa da J\jadefi - parte 2
"

Essa maestria
ao lidar com as

palavras o fez
também um dos
maiores oradores

da Língua
Portuguesa. S

er deficie�te é jogar dinheiro público
pelo ralo. E incapacidade de fazer.

- É seatirar de corpo e alma no Projeto
de Lei antifumo e não comparecer à Au

diência Pública quando lá foram tratados assun
tos do avanço no uso e consumo do crack. o

- É se candidatar a prefeito municipal com os

direitos políticos suspensos, mas
elegendo um familiar.

- É construir dois pilares de
concreto sobre o Rio Jaraguá (di
visa Barra do Rio Cerro/Rio Cer
ro I) consumindo dos cofres pú
blicos R$ 320 mil e numa grande

.

enchente sumir com toda a fer

ragem, nada concluído, obra co

berta pelo capim.
- É contratar garoto propa

ganda para a campanha do Refis
e pagarmais de dois gordos dígi
tos de cachê.

e prático.
- É acabar com o estacionamento rotativo

por estarmal elaborado e permitir amesma co i-
.

sa seis anos depois.
- É gastar R$ 192 mil na construção de um

pórtico (com característica típica da região),
tudo ficou pela metade, do que foi falado nada

funciona, é só um telhadinho,
uma portinha, uma janelinha...

- É construir um calçadão.
permitindo a circulação de ôni
bus, caminhões, carros, motos.
E, em menos de três anos pro
mover uma reforma consumin
do o dobro do orçado quando da
sua construção.

- É deixar de fazer investi
mentos contínuos em diversos
setores e depois meter uma ma

quininha terceirizada lá operan-
do e uma baita placa com os dizeres "desculpem
os transtornos estamos trabalhando", a serviço
da Prefeitura Municipal, Samae...

- É anunciar o viaduto aUnerj, contratar duas
enormes escavadeiras hidráulicas, cavar um bu

racão, sete míseros anos e nada resolvido.
A nossaAjadefi é eficiente e bonita. Deficíen

.

te e feio são estas coisas. Sou pai de um menino
especial, que ajuda aAjadefi e sua gente.

"
de de se expressar, capacidade de

organizar ideias, ser objetivo, ter
clareza, tudo isso acompanhado
de um estilo fino e extremamente

envolvente de escrever.
Essa maestria ao lidar com as

palavras o fez também um dos
maiores oradores da Língua Por

tuguesa. Com posições bastante
lúcidas sobre política e religião,
aglutinava grande número de ad
miradores.

José Saramago foi fundamental
para difusão da LínguaPortuguesa
e para quem se dedica a produzir e
difundir o livro e a literatura des
te idioma. Trata-se de uma das

perdas irreparáveis na história da

quinta líriguamais falada nomun
do. Uma únicapalavra tão singular
de nosso idioma pode traduzir um
pouco daquilo que Saramago dei
xa conosco: saudade!

"
É permitir a confusão
no transporte coletivo
do passe único, que
ninguém entende, e

não enxergar o modelo
de São Bento do Sul,
simples e prático.

"
- É promover mudança de rolamento e ou

sentido das ruas e chamar aquilo demudança de
trânsito promovida pelo engenheiro Coca mais
uns the best, 'na época foi esclarecido para os

munícipes que não saiu um centavo dos cofres
públicos, ainda bem, porque o trânsito está igual
(fbot�co - problemas com engarrafamento.

- Epermítír a confusão no transporte coleti
vo do passe único, que ninguém entende, e não
enxergar o modelo de São Bento do Sul, simples AntonioMerini, vendedorRose/yBoschini, empresária do

setoredItorial epresidente da CBL
(Câmara Brasileira do Livro)
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Evento discute o setor supermercadista e traz palestras sobre negócios

P S ER

Feirareúne
maísde Lêü

expositores
Expectativa dos organizadores é
receber 20 mil visitantes 'até dia 24

Inicia hoje e segue
até quinta-feira, a
ExpoSuper 2010 - Feira
de Produtos e Serviços
para Supermercados e

Gonvencão Gatarinense de
'

""

Supermercadistas.
'

Oevento
é realizado no Com

plexo Expoville, em Joinvil
le, e reúne 184 expositores,
entre empresas de alimen

tos, varejistas e atacadistas. A pro
gramação inclui palestras e conta

ainda com o encontro de panifica
ção, que apresentará aos partici
pantes alternativas para aumentar
a produtividade no segmento. Se

gundo os organizádores, a expec
tativa é receber 20 mil visitantes
nos três dias da feira.

Durante a solenidade de aber

tura' a partir das 11h30, o vice

presidente da Bunge Brasil, Gil
berto Tomazoni, fará palestra com
o tema "Tendências Mundiais de
Consumo e Efeitos nos Negócios".
Tomazoni é responsávelpordirigir
os negócios na área de Alimentos

e Ingredientes da empresa, com
faturamento de 5,6 bilhões.

Já no
-

dia 23, quarta-feira, a

partir das 11h, o economista e

ex-ministro' da Fazenda, Maíl
son da Nóbrega, palestrará sobre
"Perspectivas econômicas para o

Brasil". E no último dia de feira,
na quinta-feira, dia 24, às Uh, o
maestro João Carlos Martins fala

sobre superação, foco em resul

tado, trabalho em equipe, siner
gia e disciplina.

No ano passado, a ExpoSuper
movimentou cerca de R$ 32,S mi

lhões em negócios. Nesta edição,
os organizadores esperam um re

sultado até 60% superior em rela

ção aos números de 2009.
_

Outras informações sobre o

evento através do site www.expo
super.com.br.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

,

O empresário de 'Jâragua:-'
do Sul e presidente dO' Siste
ma Fecomércio, Bruno Brei

thaupt, será homenageado
na solenidade de', encerra
mento da Exposuper 2010,
dia 24 de junho às. 20h30.

,

Breithaupt "Iserá agraciado
com o título de Sócio HO'

norárío da Associação Cata
rinense de Supermercados
(Acats) e receberá amedalha
do Mérito Supermercadis
ta. Bruno exerceu ainda por

.
vários mandatos O' çargo de

.

vice-presidente daAcats para
a região Norte catarinense.

Geral 7

Guido Bretzke apresenta
balanço de campanha

Durante plenária da Acijs/Ape
vi, na noite de ontem, no Cejas, o
empresário e ex-presidente daAcijs,
Guido Bretzke, apresentou à entida

,
de um balanço das ações realizadas
atravésdaCampanhaEleições20 lO,
projeto que tem o objetivo de cons
cientizar a população e O'S próprios
políticos da importância em eleger
candidatos da região, Em entrevista

aO' O Correio do Povo, Bretzke falou
sobre O'S resultados e os próximos
passO's da ação,

OCP: Que balanço o senhorfaz
daprimeiraetapada campanha?

GB: Antes da campanha, Iara
guá do Sul tinha 95 mil eleitores,

Hoje são 101,5 mil. Se considerar
mos a região, O' número subiu de
152 para 157 mil. É um número

expressivo, Obtivemos êxito, Nesta

primeira etapa, esse era O' objetivo,
conscientizai- trabalhadores para
transferirem O' título para a região.

OCP: E quais os próximos pas-

sos da campanha?
GB: Neste segundo momento

estamos realizando reuniões perió
diças com O'S partidos políticos 'para
conscientizar sobre O' lançamento
de menos candidaturas. Alguns es

tão abrindomão e acreditamos que
O'S partidos têm consciência e terão
essa boa vontade,

OCp': Existe a possibilidade
de a Adjs encomendar uma pes
quisa e apoiar os candidatos com
mais chances de vitória, caso os

partidos insistam em lançar di
versos nomes?

GB: NãO' faremos pesquisa. Isso
já está definido, NãO' é O' momen
to, porque a população está focada
na Copa e não nas eleições. AAcijs,
cO'mO' entidade, não vai apoiar ne
nhuma candidatura. NãO' é a Acijs
que vai escolher, é a população, Se
tivermos poucos candidatos, aAcijs
vai continuarcoma campanhapara
incentivar que a comunidade vote

nos candidatos da região,
PIERO RAGAZZI

Acijs quer
incentivar
voto na

região

Bares e restaurantes
terão Núcleo Setorial

Acontece hoje, a partir das .

16h30, na Arweg, a primeira
reunião itinerante do recém
criado Núcleo de Bares e res

taurantes da Acijs/Apevi. De

acordo com a consultora do

Núcleo, Mariana Aparecida de

Andrade, O' encontro tem O' ob

jetivo de integrar empresários
do segmento e definir ações
para fortalecer O' setor. "0 nú
merO' de bares e restaurantes

cresce muito em Iaraguá do
Sul e deve crescer ainda mais.

Queremos promover a integra
ção e padronização das casas

existentes e,propor parcerias
com hotéis, taxistas e entida
des ligadas ao turismo para

divulgar a gastronomia que a

gente tem na cidade tanto para
O'S visitantes corno para O'S pró-I

prios moradores. O jaragua-
ense deve prestigiar as opções
que temos aqui", comenta,

O Núcleo também planeja
promover palestras motiva
cionais e capacitações para
diminuir a rotatividade de fun

cionários, uma das principais
dificuldades para .quem traba
lha no ramo de bares e restau

rantes.

A reunião é aberta a todos

empresários interessados, Ou
tras informações pelO' telefone
(47) 3275 7019 O'U pelo e-mail

nucleosê'acíjs.com.br.
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Campanha foi aberta ontem pela manhã, na Praça Ângelo Piazera

Mais de 100 postos de coleta
estão espalhados pela cidade
JARAGUÁ DO SUL

Foi lançada ontem, na
Praça Ângelo Piazera, a
Campanha do Agasalho
2010 da Prefeitura de
Jaraguá do Sul.

olenidade foi animada
elo Coral da Terceira Ida

de, seguido por uma aula
e ginástica promovida

com inspiração naCopa do Mundo.
Acampanha, abertano primeiro dia
de inverno, continua até o dia 9 de

julho, emais de 100 pontos de cole
tas estão espalhados pela cidade.

As doações incluem todos os ar

tigos de inverno, de cobertores e ca
sacos ameias e luvas de lã. E apesar
de a campanha ter uma data defi
nida para terminar, as entregas não
serão feitas só no final. Segundo a

diretora da Secretaria do Desenvol
vimento Social e coordenadora da

campanha,WaltrautNunes, confor
me as caixas forem ficando cheias, a
distribuição começará a ser feita.

Ainda assim, o cronograma já
está definido. Nos dias la e 11 de

julho; todas as doações serão reco

lhidas, e nos dois dias seguintes os

artigos serão separados entre rou-

pas adultas, infantis, cobertores e

os outros acessórios de inverno. A

próxima etapa será a distribuição
oficial das arrecadações.

Não há um número exato de
bairrós beneficiados, mas os três

primeiros contemplados serão o

Jaraguá 84, Vila Machado e Três

Rios do Norte, as regiões com o

maior número de crianças ca

rentes do município. Além des

tes, estão na lista das doações
bairros como o Rio Molha, Santo
Antônio e João Pessoa.

Quem quiser receber as
doações só precisa se

cadastrar em um dos quatro
. eras de Jaraguá do Sul.

"Nosso objetivo é unir a co

munidade, estamos trabalhando
a todo vapor. Estamos otimistas,
queremos um inverno um pouco
mais quentinho nesse ano", afir
ma Waltraut. No ano passado, a

Prefeitura não precisou promover
a campanha porque as doações
recebidas em consequência das
enchentes de 2008 supriram tam

bém as necessidades do inverno.

I'

• Bruna B�rgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

,

dentro de tudo
fique por

na regiãO
aconteceque

. dopovO@ocorre\O

A Secretaria de Desen
volvimento Social não tem

uma estimativa exata' de

quantas doações devemser

feitas até. O fina! da campa-";
nha. As expectativas, no

entanto, são altas, jâ que
todas" as escolas munici ..

pais, estaduais e particula
res estão envolvidas. Além
disso, quatro, l?ontos est,ã0

I' ;di�R9Eí���� nO:lq,�n.tro.
'

mlnlstrát:IVO munlClpal, J10
clube de mães, Fundação
Cultural e Centro de Refe
rência do Idoso.

Quem quiser receber os
agasalhos só precisa se ca

das r em um dos quatro '

C '

",
de Referência de

6

Assistência Social da cidade.

COMO PARTICIPAR

O que doar: todos
os tipos de artigos de inverno

Pontos de coleta: escolas,
Fundação Cultural, Ce'ntrd
de Referência do Idoso,
Clube de Mães.

Informações: na secretaria,
pelo (47) 2106-8242, ou
com a Waltraut pelo (47)
9976-0038.

Inverno deste ano deve
ter dias mais secos

Se o outono foi chuvoso em

. todo o Estado, a previsão é de que
a frequência das chuvas diminua
durante o inverno, que começou
às 8h28 de ontem. O tempo deve

ser mais seco em todo o Estado,
a não ser no Litoral, com baixas

temperaturas principalmente du

rante a noite.

Segundo o meteorologista da .

Epagri, Clóvis Corrêa, a mudança
ocorre por causa da chegada do
fenômeno La Nifia, que influencia
desde a costa do Peru até a Aus

trália. Durante julho, agosto e se

tembro, as águas frias devem pre
dominar e as frentes frias também
serão favorecidas, já que o tempo
seco e consequentemente mais

frio é uma das principais caracte

rísticas do LaNiíia,
O frio que deve se intensificar

nas próximas semanas vai con
trastar com o calor da semanapas
sada, que, segundo Clóvis, é uma
consequência normal da transi

ção que ocorre antes da chegada
de uma massa de ar frio. No Vale
do Itapocu, as temperaturas rné
dÚIS devem ficar entre 13°C e 23°C,
com um frio mais intenso no mês
de julho (mínima de 12°C).

Nas partes mais altas do Estado,
príncipalmente no Planalto Sul, as
baixas temperaturas podem acabar
mudando o visual de algumas cida
des. liAmassa de ar que chega agora
pode sim trazer dias de neve, não
descartamos apossibilidade e ainda
estamos fazendo as análises", expli
ca Clóvis. Apesar de o Vale registrar
temperaturas mais altas, os casacos
não devem voltar para o fundo dos
armários antes do fim de setembro.IV

Prefeitura lança
aCampanha do
�........salho2010

Neste último grupo, outras 12

mil vacinas podem ser soma

das às contas do Ministério da

Saúde, já que estas doses fo
ram ministradas diretamente
nas empresas da cidade.

Temperaturas mínimasmédias devem ser de 13°C durante o inverno

Últimos dias para a vacinação
contra a H1Nl e poliomielite
O Ministério da Saúde deu

autorização para que as últimas
doses da vacina contra a gripe
H1N1 fossem disponibilizadas
para a população em geral. As
sim, esta é a última semana para
qualquer pessoa que ainda não
tiver feito a vacina, e também

_ para a imunização das crianças
menores de cinco anos contra a

poliomielite.
Segundo o gerente deVigilân

cia em Saúde do município,Wal
ter Clavera, ainda restam cercade
oito mil doses da vacina contra
a gripeA O saldo da campanha,
que durou três meses, foi positi
vo - contando todos os grupos,
65 mil doses foram aplicadas em .

Iaraguá do Sul.
Os únicos-grupos que não

atingiram as metas foi o de
dois a menos de cinco anos,

que ficou em 63% (3.423 vaci
nas) e a faixa etária de 30 a 39
anos, com 62% (15.925 doses).

Até agora, cerca de
95% das crianças

menores de cinco anos
já for�m imunizadas.

A vacina contra a poliomieli
te, que causa a paralisia infantil,
está disponível em todas as 15

unidades de saúde do municí

pio. Até agora, cerca de 95% das
9.518 criançasmenores de cinco
anos já foram imunizadas. A es

timativa é de que as cerca de 450

crianças que faltam sejam imu

nizadas até o dia 25 de junho,
data limite da campanha. Quem
ainda não levou o filho só não

pode esquecer de levar também
a carteira de saúde da criança.
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Surpreendidos pela
informação de que terão'
de voltar às salas de aula,
os motofretistas ainda
olham com receio para a

/

nova ordem do Contran
(Conselho Nacional de
Trânsito).

Segundo
a resolução do

órgão, publicada na sex

ta-feira passada, os mo

tociclistas que exercem

função remunerada de transpor
te de passageiros e entrega de

mercadorias devem se atentar

às regras constantes no doeu-
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menta. Isso pórque, todos serão

obrigados a frequentar curso es

pecializado de 30 horas a partir
do mês de dezembro.

Na lista de disciplinas pro
postas, 'estão assuntos como

ética e cidadania, noções de le

gislação, segurança, estratégias
para prevenção de acidentes e

dicas de pilotagem e situações
de risco.Depois de acompanhar
os três módulos exigidos pelo
Contran, só será aprovado quem
tiver 100% de participação e, no

mínimo, 70% de acerto nas pro
vas. Para completar, a cada cinco
anos, os chamados motoboys
vão ter que se inscrever em aulas

de atualização.
As novidades, porém, divi-·

dem opiniões. De acordo com

=

Motofretista há uma década, Lara tenta ver lado positivo da lei

S l ÇA

Desconfiançam
/

'

opiniãodemotoboys
Eles serão obrigados a fazer curso apartir de dezembro

Motociclistas .

no topo da lista
Conforme . Dinael Machado,

diretor de Ensino de um Centro de

Formação de Condutores de Iara

guá do Sul, a iniciativa do Contran
deve ser vista como positiva. "Os
motociclistas se envolvem em 30 a

40% de todos os acidentes registra-

dos no país", enfatiza.Não éporme
nos que o seguro obrigatório pago

pelosmotoristas brasileiros diferen
cia significativamente osmotoristas
de carros emotos. Os primeiros pa
gam, em 2010, R$ 93,87. Já os ou

tros, desembolsamR$ 254.

Alecsandro dos Santos e Carlos

de Lara, respectivamente, na

ocupação há nove e dez anos,

existem vantagens na lei, mas

também algumas dificuldades.

"Os custos disso me preocupam",
explica Lara. Por outro lado, eles
acreditam que a prática pode in
centivar a profissionalização e,

assim, diminuir a discriminação
sofrida pela categoria. "Não é

qualquer motoqueiro de fim de

semana que vai querer fazer esse

curso", complementam.
-

A resolução pode ser consul

tada de maneira integral na pági
na virtual http://www.denatran.
gov.br /resolucoes.htm.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

• NOVAS NORMAS
• Curso especializado
de 30 horas/aula

� • Aulas de reciclagem a

p cada cinco anos

• R�QUISITOS PARA
MATRíCULA

Apesar do impasse, funcionários da Ajadefi continuam no local

Ajadeti evita falar sobre
estacionamento do São José

JARAGUÁ DO SUL
Depois de dias marcados

por polêmicas e discussões,
a Ajadefi (Associação Iara

guaense dos Deficientes Fí

sicos) manteve a postura que
encerrou a semana passada e

amanheceu a segunda-feira
à frente do estacionamento,

do Hospital São José. No en

tanto,
.

segundo os funcioná

rios, a ordem do momento é

evitar qualquer conversa so

bre o impasse entre os envol

vidos. Por isso, as entrevistas
também estão proibidas.

Já o advogado Alcides

Cardoso, responsável pela
. defesa do grupo, se limitou

a dizer que aguarda informa-

ções por parte da diretoria

da instituição. "Vamos agir,
vamos trabalhar e vamos ver

quais os próximos encami

nhamentos", comentou.
Também inspirada pelo

debate, a Câmara de Vereado

res de Iaraguá do Sul preten
dia, ainda ontem, enviar. um

convite endereçado ao dire
tor-administrativo do Hospi
tal, Maurício Souto Maior. A

intenção é que ele participe de

uma sessão do Legislativo e dê

explicações acerca do possível
rompimento do contrato fir

mado há 14 anos e vigorante
até 2012. A data da audiência

não havia sido definida até o

fechamento desta edição.

Servidores compensam folga
prolongando o expediente

JARAGUÁ DO SUL
OS servidores da Prefeitura de

Jaraguá do Sul vão trabalhar uma

hora a mais por dia até a próxima
quinta-feira. Tudo porque na sexta
feira, 25, todos, os furicionários da

administração pública municipal
devem encerrar o expediente às

10h30.Afolga tem comomotivação
apartidaentre as seleçõesbrasileira
e portuguesade futebol naCopado
Mundo,marcadapara as 11h.

Por isso, nas quatro tardes que
antecedem o jogo, os munícipes
que necessitarem atendimento

podem buscá-lo das 13h às 18h.

No período da manhã, o funcio
namento permanece normal, das

7h30 às llh30.
Diferente do restante dos se

tores, o Pama 1, instalado na rua

Max Wilhelm, 391, mantém as

portas abertas durante as 7h e

22h. O mesmo ocorre com a Se

cretaria de Obras, no Samae e na

Defesa Civil. Os três recebem soli

citações de serviços em regime de
plantão, respectivamente, pelos
telefones (47) 3376-0536, 2106-

9100 e 199. Já nas escolas da rede

municipal, os alunos têm aula das

7h30 às 10h30 e das 14h às 17h. Os

centros de Educação Infantil se

guem horário normal. Por fim, a
Biblioteca Rui Barbosa interrom

pe os serviços das 10h30 às 14h.
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Prefeituras devem

.'

•

Oficio para construção de 100
casas deve sair esta semana
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•

,

Corupá precisa regularizar atendimento a menores
CORUPÁIJARAGUÁ DO SUL

CÉSAR JUNKES

"

assinar converuo

Quase quatro meses

após o fim do Consórcio
Intermunicipal de Apoio à
Criança e ao Adolescente
do Vale do Itapocu, que
sustentava o lar da
Criança Marcos Valdir
Moroso em Guaramirim, a
Prefeitura de Corupá ainda
não oferece o acolhimento

. institucional· obrigatório
para os menores em

situação de risco social.

No
entanto, a condição

irregular deve ser tem

porária. Já está sendo
analisada pela Promo

toria Pública da Infância e Ju
ventude da Comarca de Iaraguá
do Sul - que fiscaliza e orienta a

regulamentação dos serviços nos
municípios - orna proposta do

governo municipal. COI�lorme a

secretária da Assistência Social,
Trabalho e Habitação, Bernade
te Correa Hillbrecht, a sugestão
se concentra em consolidar um
convênio com a Prefeitura de Ia
raguá do Sul.

A ideia é compartilhar os

atendimentos do Creas (Centro
de Referência Especial de Assis
tência Social). "É uma obrigação
ter o acolhimento de acordo com
o Estatuto da Criança e do Ado

lescente, é preciso ter uma estru-
.

tura e não apenas programas de

proteção. Optamos pela parceria
porque Corupá não tem deman
da para manter uma instituição
municipal", explica. Em parale
lo, o projeto Família Acolhedora
atende os menores na cidade.

-

NEGOCIAÇOES
r

Uma conversa entre os gover
nos já foi realizada. Entretanto, a
oficialização do acordo ainda de

pende dos requisitos apresenta
dos no convênio e da análise do

promotor público da quarta vara
de Justiça da Comarca de Jaraguá
do Sul, DanielWesphl Taylor.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Crianças e adolescentes de Corupá podem ser atendidas em Jaraguá

Para Jaraguá, parceria é viável
Os prefeitos Luiz Carlos Ta

manini e Cecília Konell devem
se reunir novamente para acertar
as condições da parceria. Depois
esse projeto também deve passar
pele Câmara de Vereadores dos
dois municípios. "Estamos ela
borando o convênio, definindo
a idade dos menores que vão ser

atendidos, número de vagas e o

repasse mensal para Iaraguá do
Sul", adianta Bernadete. Para a

secretária de Desenvolvimento
Social, Família e Habitação de Ia
raguá do Sul, Edimara de Souza:

"Corupá é um município peque
no e não tem condições de sus

tentar um abrigo. A nossa casa

está lotada com 22 crianças, mas
é viável a parceria".

JARAGUÁ DO SUL
.
Após os tramites em Brasí

lia, no Ministério da Integração,
a presidente da Cohab (Com
panhia de Habitação do Estado
de Santa Catarina), Maria Darci

Mota'Beck, inicia a semana com
a promessa de que a ordem de

serviço para' erguer 100 casas

populares destinadas aos preju
dicados pelas enchentes de 2008

na região doVale do Itapocu deve
sair ainda nesta semana.

A abertura da maratona de
obras depende do aval do governo
federal. Os processos de licitação
ultrapassaram o prazo permitido,
que encerrou em maio. Segundo a

presidente da companhia estadual;
.

muitos empecilhos concentraram
os negócios com as empresas e a

própriaburocracia da concorrência.
São 100 casas para Jaraguá do Sul e
59 destinadas aGuaramirim.

As 40 residências previstas
para serem construídas em Co

rupá ficam fora desta empreitada
de serviços. Tudo isso porque as

empreiteiras vencedoras da licita
ção até então têm o projeto ape
nas para construir as moradias
em Guaramirim e Jaraguá. A soma

do recurso é de R$ 1,4 milhão do
Ministério da Integração e mais

. a complementação de R$ 5,9 mil

por unidade de cada Prefeitura.

CÉSAR JUNKES

Depois do susto, o alíviode Marcos com a primeira filha nos braços.

Bombeiro salva vida de
um bebê por telefone

SCHROEDER seguida deslocaram a criança
para o Hospital e Maternidade

Jaraguá. De acordo com Ponti

celli, essas ocorrências aconte

cem com frequência, em média
dois atendimentos desse tipo são

realizados pormês.

Pormeio de urn telefonema,
urn bombeiro de Iaraguá do Sul
salvou a vida de urna criança
ontem. Tudo começou quando
o comerciante Marcos Sateles
da Silva, 28 anos, ouviu a filha
nascida há 13 dias, MariaVitória,
choramingar no berço logo pela
manhã. Uma sequência de náu
seas estava provocando o afoga
mento damenina.

Conforme o pai, o 193 foi
acionado e imediatamente o

bombeiro Schaion Ponticelli A orientação do bombeiro
encaminhou urna viatura para indica uma lista de cuidados.
atender a criança. Enquanto isso, Segundo Schaion, depois de
Silva reéebeu orientações para amamentar, a criança deve fi
salvar a filha. "Ela (Maria Vitó- car urna hora na posição verti
ria) se engasgou com o próprio cal e emmovimento para evitar
vômito, mas graças à orientação acidentes como' afogamentos.
prática e rápida do bombeiro "Falei para o pai deixar a crian
conseguimos salvar minha filha. -

ça com a barriga para baixo, dar
Na hora a gente se assusta e não leves palmadas nas costas e co

sabe o que fazer", relata. locar o dedo na garganta para
Como Schroeder não tem provocar o vômito. Em menos

corporação voluntária, os bom- de urnminuto amenina reagiu.
beiras da cidade vizinha presta- Foi um alívio quando escutei a
mm socorro prontamente. E em menina chorar", enfatiza.

"Falei para o pai deixar
a criança com a'barriga
para baixo e dar leves
palmadas nas costas".

,

SCHAION PONTICHU
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Empresa cidadã.
pela ADVB/SC
o case "Inclusão da Pessoa

com Deficiência na Indústria" per
mitiu ao Sesi Santa Catarina ser

um dos vencedores da 12a edição
do Empresa Cidadã ADVB/SC. O

programa tem o objetivo de pro
mover a escolarização e a capaci
tação para facilitar a inclusão de

pessoas com deficiência no mer

cado de trabalho da indústria cata
rinense. Cerca de 700 alunos par
ticipam do programa e mais de 35

indústrias do Estado são parceiras
da ação. O programa já está sendo
oferecido nos municípios catari �

nenses de São José, Joinville, Brus
que, Blumenau,Videira, Caçador e
Jaraguá do Sul, além de Marau, no
Rio Grande do Sul.

Melhores práticas
de estágio

o IEL - Instituto Euvaldo
Lodi de Santa Catarina - di

vulgou a lista das empresas
finalistas da quinta edição
do Prêmio Catarinense IEL
Melhores Práticas de Es

tágio. Na categoria micro
e pequeno porte. aparece
a Raumak Máquinas, e na

categoria médio porte uma

das finalistas é a Menegot
ti Indústria Metalúrgica. O

prêmio, realizado em par
ceria com o Movimento
Catarinense para Excelên
cia (MCE), tem o objetivo
de reconhecer as empresas
que oferecem programas
de estágio diferenciados,
que respeitam a legislação e

complementam a formação
profissional do estudante.

Mercado Regional

Lourival Karsten

Apex e os sabores do Brasil
A Agência Brasileira de Promoção de Expor

tações e Investimentos (Apex-Brasil) realizou no

último domingo, na Casa Brasil, o evento Sabores
do Brasil, que promove a degustação de diversos

produtos de exportação brasileiros, como café,
carne, frango, frutas e espumantes. A degusta
ção aconteceu em Pretória durante a segunda
partida do Brasil na Copa do Mundo, contra a

Costa do Marfim. O menu foi elaborado pela
chef Eliana Relvas. O objetivo da ação é divul

gar aos importadores, imprensa internacional e
formadores de opinião em geral, o potencial dos
alimentos e bebidas do Brasil.

Teka se posiciona
As insistentes notícias de que esta tradicional

empresa do Estado. seria vendida ou fundida com
outra empresa foram desmentidas pela diretoria
que afirma que' a mesma será recuperada. A Teka

opera quatro fábricas: duas em Santa Catarina,
nas cidades de Indaial e Blumenau, e duas em São

Paulo, nas cidades de Artur Nogueira e Itapira ..

No primeiro trimestre de 2010, a companhia re

gistrou receita bruta de R$ 100,8 milhões, com
prejuízo líquido de R$ 18 milhões. O Ebitda ficou
em R$ 11,1 milhões no período. O faturamento do
mercado interno foi de R$ 90,2 milhões e do mer
cado externo R$10,6 milhões.

COMUNICADO
lEONllMOVEIS LTDA comunica que toda e qualquer transação
lmobilíária é feita diretamente na imobiliária, no endereço RUA

_

GUMERCINDO DA SILVA N° 119 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL..

A empresa não possui pessoas que a representem em negociações, a
não ser seus funcionários registrados, utilizando crachá de identificação.
CRECI - N° 008.163.1
CRECI - N° 014.371
CRECI - N° 007.673.

NÃO NOS .RESPONSABILIZAMOS POR NEGOCIAÇÕES EFETUADAS
FORA DO DOMINIO DA EMPRESA.

INDICADORES

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

Economia 11

A grana
da .Fifa

Para a Fifa, a Copa do.Mun
do daÁfrica do Sul deverá repre
sentar uma arrecadação de US$
3,2 bilhões. Esta receita vem de
direitos de transmissão e acordos
comerciais e 75% do valor deverá
ser reinvestido em futebol até a

Copa do Mundo a ser disputada
no Brasil. Estes valores podem ser

considerados até muito modestos
para um evento que só na partida
entre Espanha e Suíça foi assistido
por 10,34 milhões de telespecta
dores. Trata-se damaior audiência
deste ano em todo omundo.

Eleição em

Joinville'
_. No Corpo de Bombeiros Vo
luntários de Joinville, também na

sexta-feira, o empresário Moacir
Thomazi iniciou um novo manda
to, reeleito que foi para o cargo.

Transportes H20, torna público que requereu à Fundação
do Meio Ambiente -FATMA a Licença Ambiental de

Operação - LAO, para Transporte rodoviário de produtos
perigosos, localizada na Rua Vereador João Pereira Lima,
Bairro Centro, Guaramiriml se.'

CODAM._ Joinville -Fone: (Oxx47)
3431 5200, Rua: Do príncipe, 33 - Ed.

Manchester 10° andar89201-000 - Joinville -

Santa Catarina. E-mail:ioinvmei.Wfatma.sc.oov.br

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarcà de Iaraguá do Sul/SC
ISA MARTAMOHR ZIEMANN, Oficiala de Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguá

do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que ALFREDO LEITHOLDT, CI n045.974-7-
SESP-SC, CPF n° 004.362.089-20, empresário brasileiro, casado com REGINA FODI LEI

THOLDT, CI n° 235.857-3, CPF n° 383.091.819-49, pelo regime da comunhão Universal
de Bens, anterior á vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 23- Pastor
Ferdinando Schlunzen n° 194, nesta cidade, REQUERERAM com base no artigo 213, inciso
II, da Lei n06.015/73, com as modificações introduzidas pela Lei n° 10.931, de 02.08.2004,
a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel consistente em um terreno situado nesta cidade, nas
ruas 12-Avenida PrefeitoWademar Grubba e 144- Carlos May, transcrição sob n° 42.553, fls.
223, Livro n° 3-V, a ser retificado conforme planta e memorial descritivo arquivados neste
Registro de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2° e 3° do mencionado dispositivo legal,
FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTESA SEGUIR NOMINADOS para, querendo,
se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presente publicação): CONFRON
TANTES ANTONINHA NICOLETTI, residente na Rua José Marcelino Muller n° 47, Bairro

Baependi, Iaraguã do Sul-SC (CEP 89256-460); HILDEGARD GAEDKE SCHULZ, residente
.

na Rua Carlos May n° 257, Bairro Baependi, Iaraguá do Sul-SC (CEP 89256-450); LILIAN
RUBLITZ, residente na Rua Avanhandava n° 921, Apto 72, Bela Vista São Paulo-SP (CEP
01306-001) ; ELISA SCHUNEMANN VIANA E SAULO BENJAMIM, residentes na Rua Dr.'
Bueno de Azevedo n° 87, apto 53, Jardim Germania, São Paulo-SP (Cep 05849-270). Se for o
caso, a manifestação deverá ser feita na forma de impugnação fundamentada, dirigida ao

endereço deste Registro de Imóveis (situado na Av. Marechal Deodoro da Fonseca n° 1683,
centro, na cidade de Iaraguá do Sul-SC, expediente das 09:00hs ás 12:00hs e das 14:00hs ás

18:00hs), advertindo-se desde já que presumir-se-á a anuência d (o) (a) (s) confrontante(s)
que não apresentar(em) impugnação no prazo da notificação.

.

Jaraguá do Sul, 14 de Junho de 2010

AOFICIALA
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Santo remédio
uantas e quantas vezes a gente de
sejou ter a fórmula para esquecer
um amor. Uma amiga está sofren

......, do e pronto: uma colherzinha de
remédio para dor de cotovelo. Você com
o peito apertado, um nó na garganta e

uma tristeza infinita? Sem problemas,
uma dose desse milagre e acabou o so

frimento. Seria simples, bem simples.
Mas não aprenderíamos nada! Não ve

ríamos as melhores amigas largando
tudo para ficar ao nosso lado. Não ve

ríamos nossa família tentando levan
tar nossa moral. Não veríamos aquele
amigo que sempre nos achou linda,
se aproximando devagar para ajudar.
É! Deixaríamos muita coisa de lado e

ficaríamos cegas em relação às experi
ências e à maturidade que uma dor de
amor pode trazer. A gente não esquece
aqueles amores de verdade que passa
ram rio nosso caminho. A gente só con

segue, passado o tempo certo, falar deles
sem sentir dor. E ainda bem que é assim.

Universo TPM

Elijane Jung
BISCOITO
DASORTE I

Saiba confortar e ouvir
Quem está perto

Dia desses precisei fazer
um trabalho sobre semióti
ca, a respeito de coisas que
me lembram passagens da
minha vida. Veio tanta coisa
à minha mente: a professora
dematemática, que chamava
Lídovína, o primeiro sujeiti
nho que se declarou pramim
e que tinha o sobrenome de
Bereta, a leitura de gibis nas

tardes de domingo na casa

da Ioelma, uma panturrilha
queimadano cano de escape
de uma moto, o constrangi
mento de ficar "mocinha" na
escola, emeu amigo Rubens,
levantando a minha sainha
do jardim e gritando: "sopaa
aal". Ah, tempo bom...

CTRL C + CTRL V

TRICOTANDO
• O 2° Salão Moda Brasil, que
acontece em São Paulo e vai até
amanhã, traz como novidade
.lingeries em couro, tecido 3D,
cristal, fio de prata e até cristais
Swarovski! E você aí, usando
uma calcinha estampada com
um smile amarelinho.

• O sítehnp.z/gostosarumblr,
com traz uma coletânea de
fotos de mulheres que se acham
gordas, quando são na verdáde,
gostosonas. Se você está

preocupada com seu quadril
largo, entre lá e veja a beleza
dessas mulheres, Abuse de suas
curvas, menina!

• E nesse clima de Copa
doMundo, todomundo na
torcida, é interessante saber
que amanhã é cemémofãdo o

, .

Dia do AtletaOlímpico e O Dia
Nacional doDesporto - Criado
pela Lei Pelé.

• Como um sujeito tem a

capacidade de pedir um tempo
para a namorada (ridículo isso
de tempo), e depois de uma
semanai�tomarsatisfações
com ela, que a viram não sei
onde, beijando não sei quem? É
assim que funciona, oras! Não
quer? Tem quem queira!

• Tiê, emVocême Chegou: II ...
Vocême enlaçou docemente,
feito uma serpente,me
envenenou. Seus olhos são os
meus guias. Nas noites, meus
dias iluminando as ruas por onde
vou. Seu risome faz sermenino.
Sua luz clareoumeumundo,

!.

alegrou omeu destlho..."

,

O texto abaixo você encontra na íntegra no blog Universo TPM:
1I".Entre os vários erros patentes cometidos por Deusna criação do
universo, caso dos buracos negros e da Baby do Brasil, encontram-se
os hormônios femininos e a semana que precede a menstruação. As
guerras, sabem todos, surgiram em função desse período, quando, em
vez de ficar em casa levando esporros merecidos por respirar ou piscar
os olhos, os homens resolveram se entregar à empresa mais amena.

Assim, quando minha mulher sugeriu que fizéssemos uma trilha
concordei imediatamente, depois de confirmar com a embaixada
não havermais vaga entre nossas tropas no Haiti. E de tentar, galante:

- Posso te levar ao ápice de outra forma ...
- Prefiro caminhar. Cansei de chegar ao ápice de burro ..."

(marconileal.opsblog.org)

No estilo Rock Chie, meu bem. Use peças que
seguem a tendência rock (couro, camurça, metal) e
mescle com acessórios bem moderninhos. Camise-

,

ta branca básica, meia calça preta, jaqueta de couro
e peças rasgadas são peças chave para o estilo. Tenha _

bom senso, cuide com o exagero e se joga, garota!

Aquela calça que te deixa sem ar, não por ser
maravilhosa, mas por apertar demais. Esque
ce, mon amouro A onda é usar calças que fiquem
na medida e, se agora a moda é calça coladinha,
como o jeans skinny, ou a calça adesiva, por favor, '

não confunda, ok? Escolha as que são justinhas
naturalmente sem serem apertadas demais como
aquelas que te embalam a vácuo e te deixam vul
gar. Abandona agora, amiga!

LORD CAFA RESPONDE
P: Lord, tenho 28 anos e me considero bastante

responsável com certa liberdade. Esses dias estive
falando com minhas amigas sobre sexo e elas fica
ram escandalizadas com algumas coisas. Por que
algumas mulheres ainda agem assim, com medo
de falar sobre isso?

R: Minha amiga, a sociedade ainda trava as mulhe-

res de falarem sobre o assunto. Além disso, uma familia
conservadora, ou ainda uma personalidade tímida e re

servada também podem ser motivos pra que elas não
comentem a respeito. Vai de cada uma e muito, mas
muito pior, são mulheres que ficam contando-os por
menores da relação para a primeira pessoa que encon
tra no ponto de ônibus. Sim, há mulheres assim.
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LITERATURA

Onze escritores,um livro
Lançamento encerra o 4° curso de Formação de Escritores promovido pelo Sesc

CÉSAR JUNKES
---

Com uma seleção
especial de contos e

poesias eróticas, o livro
"Preliminares" marca
o fim de uma fase de
amadurecimento para onze

. escritores jaraguaenses.
llJanhã, às 19h30, os

participantes do curso

de Formação de Escri
tores do Sesc se reúnem

para apresentar ao público o re

sultado de dez horas de estudos
literários. Baseadas no erotismo,
cada obra carrega o estilo e per
sonalidade dos autores, sem dis

pensar o pensamento coletivo.
"Cada autor tem seu tipo de

escrita. Nosso objetivo não é dou

trínar, mas possibilitar que cada
escritor encontre sua própria voz",
explica o assessor do curso, Carlos

Schroeder, que instruiu os escritores
durante os três encontros realizados

pelo curso. A obra é o 17° caderno

produzido no projeto em todo o

Estado e, segundo Schroeder, repre
sentaumaparte da nova geração de
escritores domunicípio.

Para a escritora Suzi Daiane da

Silva, compartilhar ideias e conhe
cimentos é amelhor forma de de
senvolver um olhar crítico sobre a

própria produção. "Ao produzir.
com outras pessoas, você amplia
o olhar sobre a escrita. Criar em

conjunto é aprender a pensar em
conjunto. Nossos textos foram

produzidos individualmente, mas
todos puderam dar sua opinião e

isso contribuiu muito para o cres

cimento de cada um", afirma.
Além da produção do livro, os

participantes são responsáveis por
organizar e divulgar o lançamen
to do livro. Conforme Schroeder, o
objetivo é mostrar como funciona
omercado editorial e a importância
de cada detalhe. "Quero convidar a
comunidade para dar uma força no
lançamento, porque essa galera ain
da vai dar o que falar", acrescenta.

• Kamila Schneider
kamilas@ocorreiodopovo.com.br Para Pablo, o projeto tem ajudado a disseminar a literatura em Jaraguá
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"
Nosso objetivo
não é doutrinar,
mas possibilitar
que cada escritor
encontre sua

própria voz.
CARLOS SCHROEDER,
ASSESSOR DO CURSO

"
Curso amplia
setor literário

Segundo o diretor de cultura
do Sesc, Pablo Varela Branco, o
curso aponta para o crescimen
to do mercado literário em Iara
guá do Sul. liA literatura é uma

linguagem que está se tornando
uma referência e cada vez mais

pessoas querem aprender", diz.
O Sesc realiza até hoje as

inscrições para próxima edição
do curso de formação de escri

tores, .que tem início no dia 2 de

julho. Informações pelo telefo
ne 3275-7800.

SERViÇO:
QUANDO: 23 de junho,
quarta-feira
ONDE: Teatro do Sesc
HORÁRIO: 19h30
O QUÊ: lançamento do
livro "Preliminares"

Saídas todos os domingos,
partindo de Florianópolis.

E você ainda parcela em
10x sem juros e sem entrada.

A. mais completa estrutura turfstica de Porto Seguro: 7 hotéis,

mais 1 resort exclusivo, frota própria, barcos próprios, loja no

aeroporto,45 guias e mais de 300 colaboradores.
Fên ix Hotel Urbano Simples
de R$ 1. 8, por RS 848,
E você parcela em O+10x RS 84,80

(onfira tudo O qUI O pacotl (V( inclui:
• Passagens aéreas de ida e volta;
• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto;

.

• 7 noites de hospedagem com café da manhã;
• Passeio pela cidade com duraçãomédia de 3 horas, com visita

à área histórica, Gdades Alta e Baixa e Praia de Taperapuã;
• Transporte para festa noturna no centro de lazer Tôa-Tôa;

.

• Transporte gratuito de terça a sexta-feira, ida evolta, para

o (entro da cidade (somente hotéis de praia);

Consulte seu agente de viagens

Araranguâ - Supennercado Manentti 48 3527-1717
Balneário (amboriú Shopping 473405-6444
Blumenau - Shopping Neumarkt. 47 2102-5050

Porto Seguro Praia Hotel de Praia MédloConfurto
.

de RS 1 8, por RS 968,
E você parcela em O+1OX RS 96,80

Brisa da Pjala Hotel de Praia Confortável

de RS 8, porRS 1.028,
Evocêparcelaem m ü+lüx RS 1 02,80

São mais de 20 opções de hospedagem e

certamente um deles é especial para você!

Chapecó - Av. Nereu Ramos 49 3322-8151 Jaráguá do Sul- Shopping Breithaupt ..• 473055-0667
Criciúma - Shopping Della 48 2101-0303 Joinville - Garten Shopplng 47 3043-9166

Florianópolis - 8eiramar Shopping 48 2108-2525 Joinville - Shopping Mueller 47 2101-1515

Florianópolis - Floripa Shopping 48 3202-9999 São José - Centro Comercial Campinas 48 2108-0699

Florianópolis - Shopping Iguatemi 48 2108-6464 Tubarão - Farol Shopping 48 3052-3102

Ou acessewww.(.com.brlsc e compre on-Iine.

Sonhe com o mundo,
A gente lev. vod.
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA,

Escolas sem' bibliotecas
guida à assinatura da lei, jávem com a descul

pa de que será difícil, demorado e dispendioso
cumpri-lá, pois será necessário construi! 25 bi
bliotecas por dia até 2020.

Por essa previsão, podemos ver a imensa de
fasagem de bibliotecas nas escolas brasileiras.
Vinte e cinco bibliotecas por dia, por 10 anos, é
muita, mas muita biblioteca mesmo. Amaioria,
das escolas neste país não tem biblioteca.

O déficit, no primeiro grau, é de noventa e

três mil bibliotecas, a maio
ria em escolas públicas. Mas
existe escola particular que
também não tem. No' ensino

médio, a situação é um pouqui
nho melhor, mas também há
muita escola de segundo grau
que não tem a sua biblioteca.

Como ter uma educação de qualidade, se
nossas escolas não têm bibliotecas? Que se

cumpra a lei e que se comece a construir as 25
bibliotecas por dia, de preferência hem mais
do que 25, para que não tenhamos que espe
rar até 2020 para que' toda escola tenha seu

acervo de livros.
E que nós, cidadãos de qualquer comunida

de desse Brasil, cobremos isso do poder público,
para que não leve bemmais do que o prazo que
eles deram, o que émuito provável acontecer.

Essa
história de que toda escola deve ter

uma biblioteca é velha. Foi assinada,
no final do mês de maio, uma lei que ,

determina que não pode haver, dora-
, vante, nenhuma escola, no Brasil sem biblio
teca. Só que o governo já alardeava isso quan
do da promulgação da Lei do Livro, ou Política
Nacional do Livro, assinada pelo presidente
do país em 2003.

Naquela lei, consta que 110 Poder Executivo
deve implementar programas
anuais para manutenção e

atualização do acervo de bi
bliotecas públicas, universi
tárias e escolares, incluídas
obras em Sistema Braille."

Manutenção e atualização es

barra sempre em "falta de ver
ba". Obras em braile, então, nem pensar.

Consta, também, que liA União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios consignarão,
em seus respectivos orçamentos, verbas às bi
bliotecas para sua manutenção e aquisição de
livros." Como é comum no Brasil, a lei existe,
mas o cumprimento...

Mas, agora, a lei é específica: toda escola'
deve ter a sua biblioteca. E não um cantinho

qualquer com uma estante e alguns livros, não.
É biblioteca de verdade, com acervo decente,

,

com bibliotecário, tudo certinho como deve ser.

Só que o próprio poder público, logo em se-

Olha a carinha do Spyke de quem adorá aprontar.
O clic é do leitor Thiago Baur.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGuÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, 15h45, 17h40, 19h35,
21h30 - sex, sab, que, qul) (17h40, 19h35, 21h30-
dom) (15h45, i7h40, 19h35, 21h30 - seg, ter)
• Cine Breithaupt 2
• Esquadrão Classe A (Leg)
(19h10, 21h30 - Todos os dias)

• Fúria de Titãs (teg)
(14h50, 17h - sex, sab, seg, ter, qua, qui)
• Cine Breithaupt 3
• Príncipe da Pérsia (teg) (14h20, 16h40, 19h, 21h20 - sex,

sab, seg ter, qua, qui) (19h, 21h20 - dom)

• Cine Garten 2
• Príncipe da Pérsia (Leg) (14h10, 16h40, 19h20,
21h50 - sex, sab, seg, ter, qua, qui) (19h20, 21h50
-dom)
• Cine Garten 3
• Plano B (14h20, 16h50, 19h10, 21h20 - sex, sab,
seg, ter, qua, qui) (19h10, 21h20 - dom)
• Cine Garten 4
• O Escritor Fantasma (Leg) (13h45, 16h20, 18h50, 21h40

- sex, sab, seg ter, qua, qui)(18h50, 21h40 - dom)
• Cine Garten 5
• Cartas para Julieta (Leg) (14h, 22h - sex, sab, seg,
ter, qua, qui) (22h - dom)

• O GOlpista do Ano (Leg) (17h10, 19h40 - sex, sab,
seg, ter, qua, qui) (19h40 - dom)
• Cine Garten 6
• Toy Story 3 (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - sex,

sab, seg, ter, qua, qul) (19h, 21h30 - dom)
BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Toy Story 3 (Dub) (13h30, 16h, 18h30, 21h - sex,

sab, seg, ter, qua, qui) (18h30, 21h - dom)
• Cine Neumarkt 2
• Toy Story 3 (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - sex,

sab, seg, ter, qua, qui) (19h, 21h30 - dom)
• Cine Neumarkt 3
• Esquadrão Classe A (Leg) (13h50, 21h10 - sex, sab,
seg, ter, qua, qui) (21h10 - dom)

• Fúria de Titãs (Dub) (16h10, 18h50 - sex, sab, seg,
ter, qua, qui) (18h50 - dom)
• Cine Neumarkt 4
• Plano B (Leg) (14h10, 16h20, 19h10, 21h20 - sex,

sab, seg, ter, qua, qui) (19h10, zinzo - dom)
• Cine Neumarkt 5
• O Preço da Traição (Leg) (14h30, 17h10, 19h20, 21h40

- sex, sab, seg, ter, qua, qui) (19h20, 21h40 - dom)
• Cine Neumarkt 6
• Príncipe da Pérsia (Leg) (14h20, 17h,
19h30, 22h - sex, sab, seg, ter, qua, qui)
(19h30, 22h - dom)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Príncipe da Pérsia (Leg) (14h20, 16h40, 19h, 21h20

- sex, sab, qua, qui) (19h, 21h20 - dom, ter) (16h40,
19h, 21h20 - seg)
• Cine Cidade 2
• Alice no País das Maravilhas (Dub)
(14h40 - sex, sab, seg, ter, qua, qui)

• Dupla-Implacável (Leg)
(19h30, 21h30 - Todos os dias)

• Homem de Ferro 2 (Dub)
(17h - sex, sab, seg, ter, qua, qui)
• Cine Mueller 1
• Toy Story 3 (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h30 - sex,

sab, seg, ter, qua, qul) (19h, 21h30 - dom)
.
• Cine Mueller 2
• As Melhores Coisas do Mundo (Nac) 14h30, 17h,
19h30, 22h - sex, sab, seg, ter, qua, qui)
(19h30, 22h - dom)
• Cine Mueller 3
• Esquadrão Classe A (Leg) (14h15, 21h45 - sex, sab,
seg, ter, qua, qui) (21h45 - dom)

• Príncipe da Pérsia (Leg) t16h45, 19h15 - sex, sab,
seg, ter, qua, qui) (19h15 - dom)
• Cine Garten 1
• Toy Story 3 (Dub) (13h30, 16h, 18h30, 21h - sex,

sab, seg, ter, qua, qui) (18h30, 21h - dom)

• http://luizcarlosamorim.blogspot.com

LANÇAMENTOS

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Viviane implora a Gilmar para soltar seu

pai e garante para o vilão que vai obedecê-lo.
Suely finge estar doente para não sair com Bre
no. Gilmar manda seu cúmplice soltar Jofre. Jair
entra correndo em casa e se tranca no quarto.
Antônia afirma a José -que precisa descobrir
por que as supostas joias de Francisca estão
no quarto de Beatriz. Jair inventa uma história
para Fabiana. Guilherme fala com Mariana so
bre Judite e a estagiária se afasta chorando.
Suely não consegue disfarçar de Luciana que
está sofrendo por causa deGlímar, Gilmar leva
Viviané para falar com Ricardo.

PASSIONE
Berilo mente sobre Agostina para Fortu

nato. Clô entra na casa onde Olavo está e,
enciumada, ela se descontrola" sem saber
que a moça que o acompanha é na verdade'
sua professora de tango. Fred consegue con

vencer Bete a contratá-lo. Felícia discute com

Durvalina e decide denunciá-Ia. Gemma pede
que Benedetto encontre uma companheira
para Totó. Diana vai procurar Mauro na meta

lúrgica e Melina pede para a cunhada se afas
tar dele. Fortunato chega à festa de Clô e ela
passa mal ao vê-lo. Clara fica irritada quando
descobre que Danilo é o homem que contra
tou seus serviços.

:rEMPOS MODERNOS
Zeca tenta descobrir o que aconteceu e

pergunta para Nelinha o que mudou em sua
vida. Zeca pergunta a Nelinha se ela ama
Renato. Leal convida Hélia para um jantar ro
mântico. Túlio e Jannis limpam o galpão onde
eles devem morar. Zapata pede dinheiro a
Bodanski para manter em segredo o que des
cobriu no Pará. Nelinha pede para Tertuliana
não contar a Leal que ela não é sua filha. Go
retti segue Bodanski até a Galeria e vê o ma
rido conversando com Milena. lolanda diz a
Miranda que vai continuar lutando pelo amor
de Leal. Hélia pergunta se Leal quer reatar o'
namoro com ela.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Karina percebe que Tito está estranho. Se

reno chega ao casarão do professor e fala para
Fátima que vai aguardá-lo na biblioteca. Ellen
fala para Sílvio que está achando Guilherme es

quisito, mas o marido a tranquiliza. Diana conta
a Guilherme que Carlos foi visitá-Ia. Guilherme
aconselha a amiga a se encontrar com Carlos
somente quando ele estiver junto. Filomena se

lembra da noite que passou com Tito. Sancha
percebe que Filomena está desanimada e fala
para Querêncio conversar com ela. Filomena
não dá trela para o pai. Tito confessa a Karina
que passou a noite com Filomena.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Pode ocorrer um excesso de emo-

ções e problemas que você estava

evitando. No amor, pode atravessar uma

crise. Maior tendência a se machucar e fe

rir outras pessoas sem querer. Controle sua

impaciência.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Há um conflito entre os seus de-

sejos e o que os outros esperam

que você faça. Esqueça o que passou e

avalie sua vida amorosa, mas sem alimen

tar mágoas. Modere a impetuosidade ao

defender seus valores.

'i, !!
GÊMEOS

Wi, li, (21/5 a 20/06)�®Ii rlill _

Há sinal de conflito entre o trabalho

e a relação amorosa, avalie o que é prio
ridade. O seu corpo merece atenção, cuide-se
melhor. Acerte suas dívidas hoje, assim você

se livra do que pode ser um pesadelo.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)

'Vln<",....'

Qualquer desperdício deve ser

evitado. Uma sensação de perda
pode deixá-lo carente e ciumento. Mante

nha-se firme na intenção de não prometer o

que não pode cumprir, tanto no amor como

nos negócios.

LEÃO
"(22/7 a 22/8)
O excesso de sensibilidade pode

alterar o seu humor, mas não permita
que nada afete a sua autoestima. O dia está
confuso e por conta da distração com os pro

blemas, pode falar o que não deve a alguém.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Poderá ter uma surpresa desa

gradável. No 'amor, você tende a

esconder o que sente, Cuidado para não

guardar mágoas à toa. Se avaliar errado

suas possibilidades, poderá cometer erros

que te prejudicarão.

'���;�a22/10)
� O risco de ser passado para trás

não deve ser ignorado. A insegu
rança ameaçará a estabilidade do romance.

Avalie onde vale a pena concentrar seus es

forços. Empenhe-se no diálogo honesto com

seu amor.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11) .

Os seus anseios pessoais podem
se opor à carreira. Autoestima em

baixa? Capriche no visual e reaja .. Fique
atento com segredos. Não misture os pa

péis das pessoas, você pode se confundir
e se prejudicar.

, SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Uma vontade de desistir diante de ,

uma dificuldade pode aparecer. O distancia
mento entre você e a pessoa amada vai in-

. comodar. Uma tendência a se enganar com
as intenções dos outros pode criar confusão.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Dia delicado nas amizades: tente

protelar discussões importantes. O

romance pode trazer dissabores, cuidado
com intromissões. Mostre seu potencial
sem perder o foco na ambição de ter mais

criatividade.

-

'''-o AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Trabalho ê amor vão bater de fren-

te, tente dividir suas atenções. Cuidar
do visual pode ser conveniente. Na intimida
de e na devoção é que você encontrará paz
de espírito. Seja discreto com suas amizades.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Dê mais valor ao que está à sua volta

em vez de sonhar com o que está dis
tante. Não desanime diante dos obstáculos. No

amor, cuidado com o distanciamento. Organize
o seu dia a dia de forma mais eficiente.
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Suzana Pires, brinca
sobre fim de namoro
Suzana Pires mostrou que tem bom humor ao li

dar com os problemas pessoais. Depois de romper
o namoro de nove meses com Marcos Pasquim, que
foi flagrado com outra mulher em uma boate, a atriz
brincou ao falar sobre a traição. "Toda mulher tem
seu momento Sandra Bullock. Só me faltam o Oscar e
uma criança", disse, referindo-se à atriz de Hollywood,

.

I

Sandra Bullock, que adotou um bebê e se divorciou do
marido após descobrir que ele tinha um caso.

Max Fercondlní está mesmo �paixonado. O;
ator declarou que, apesar de' n'ão ter oficializa
do a união com Amanda Richter, jà se conside
ra um homem casado. "Se casamento é o cem

promisso de estarjunto, amar, ficar junto, isso
tudo eu e a Amanda já temos, Agora, se for pelo,
valor de formalidade; ainda não começamos a

pensar nisso", disse.' Max também íntorrnon

que este ano-não pretende fazer nenhuma no-,
vela, mas que em 20'11 de'(e voltar para aTV.

.'

Angélica e Luciano
torcem pelo Brasil

Angélica e Luciano Huck entraram para valer no clima
da Copa. Os apresentadores usaram camisetas persona
lizadas durante o jogo da seleção brasileira, com o nome

de cada um estampado nas costas. Até os cachorros do
casal ganharam roupas especiais para torcer pelo Brasil.

No Twitter, Huck postou uma foto das camisas tirada pelo
filho mais velho do casal, Joaquim Huck .

DIVIRTA-SE

Na lata
A sogra vai visitar a filha e o genro. Em frente à

casa, ela toca a campainha e aguarda um momen

to, até que o genro abre a porta e diz empolgado:
- Sogrirrha! Há quanto tempo a senhora não

aparece por aqui! Quanto tempo vai ficar conosco

desta vez?
,

Querendo ser gentllapós a recepção calorosa, a

sogra responde delicadamente:
- Até vocês ficarem cansados de mim!

Então, o genro diz:
- Sério? Mas a senhora não vai nem tornar um

cafezinho?

Leonardo
Miggiorin
viciado em
trabalho

Leonardo Miggiorin disse que
é viciado em trabalho. Além de
estar em cartaz com uma peça
de teatro e ter trabalhado por
meses nas gravações do filme

"Colegas", o .ator também ar:'

ranja tempo para os shows com
sua banda, Vista Oficial. Agora,
Leonardo está em dúvida entre

atuar em duas peças de teatro

ou voltar a cursar psicologia.
"Adoro atuar em várias verten

tes", declarou.

Rita Cadillac não
tem medo 'da velhice

r

Aos 56 anos, Rita Cadillac declarou que não tem medo dos efeitos que a velhl
ce causa no corpo. "Eu não tenho medo da velhice. LÓgico que eu tento manter o

corpo e cuidar da minha beleza na medida do possível, masquando não der mais

vou aceitar numa boa. EU penso que a velhice, muitas vezes, está na cabeça das

pessoas e nem tanto na aparência", disse a ex-dançarina.
, .

Deborah Secco quer
visual mais chique
Deborah Secco resolveu procurar ajuda para

mudar o visual. De acordo com o jornal "Agora",
a atriz contratou a personal stylist Flávia Lhace

para dar uma incrementada em seu look. Com o

auxílio da profissional, Deborah deve aprender a
criar produções modernas e com a utilização de

peças mais chiques, deixando de lado o visual

carioca que a atriz sempre utilizou.

SUDOKU,

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3:x3.

2:1/6
Allyson da Cruz

Barbara Gruner

r;Jianca de PAula

Cassio de oliveira

Iraci H. Borçha_rót

.

Jessica J Gessner
Juliane M. Werbes,
Luis Tomaz
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m�agoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Talher

F
ala sério, a Copa do Mundo na África do Sul tem inspirado
muitos gourmets da urbe. Entre tantos, Fred Fabris, Leo Leier,
Galego, Sandro Wielle, Jeremias Rozza, Tato Branco, Nego
Lombardi, César Bini, Valdirzinho e Nei Lombardi. Galera es

perta, que é cheia de imaginação e criatividade, assina receitas bem
sugestivas, entre elas, o que está dando o que falar é a "Iabulaní" e

a infernal "Vuvuzela", A Jabulani, bolinhos de batata recheados com
carnemoída e queijo coalho. AVuvuzela, chips de batata oumacaxeí
ra, para se tomar com chopp ,gelado da Kõnigs Bier. Dá para resistir?

Queüo & Vinho
Quem a esqueceu está em Zely Sales e todas as voluntárias

tempo de desculpar-se: Nite Ru- da Casa da Amizade estão com pi
bini, esposa do amigo Dalton e que total para vender os convites

competente gerente da casa Ge-
-

para 20a Noite do Queijo & Vrnho,
raldo, foi a mais querida aniver- que acontece na sexta-feira, na re

sariante da cidade, no sábado. creativadas Duas Rodas.A renda do

Liguem, por favor! Ela vai adorar evento será revertida em prol dos
saber que foi lembrada. carentes de nossa sociedade.

Níver da Nite

NAS RODAS
• Na quinta-feira I. Nádia e

RobertinhoVasconcelos irão bater
o queixo no frio de Gramados,
onde passam o fim de semana.
Na volta, Nádia reúne grupo
minimizado para um almoço.
Mas nada de especial, apenas pelo
simples prazer de reunir alguns
amigos. Merci!

• Luiz Carlos Bortolini,
botafoguense sofredor, foi o
grande aniversariante de ontem
na cidade. Parabéns. O meu

desejo é que você e toda a sua

família sejam plenamente felizes!

•A Iâgermeíster será uma das
patrocinadoras da 10a Feijoada
do Moa, que acontece dia 21 de

agosto, no Pavilhão da Schutzen.
Além claro, da empresaMenina
Linda, CCM Idiomas, Kõnigs Bier,
Stúdio FM e O Correio do Povo.A
Ric Record deve assinar contrato
ainda essa semana.

.

' Jogos 2010
, A TV por assinatura, Embratel, numa parceria com a Rede

Globo, lançou o canal 2010, exclusividade para todos os seus

clientes. Quer sabermais? Fala com meu amigo Eduardo Maurer
da Sansen.

Franciely Souza,
nos corredores da
london Pub

Feüoada do Moa
A feijoada do Moa, que acontece dia 21 de agosto, terá várias atra

ções. Entre elas: O ator e cantor Dado Dolabela & banda, Edu Ribeiro
& banda, os sertanejosNicholas &Michel, desfile demoda, três grupos
de pagode, DJs e a Cia de Dança DetonAxé. Volto ao assunto.

.+.
••+

A bonita morena
Fernanda Bianchi,
sábado, na estreia
da nova casa
noturna Jump -

"
o presente é a sombra

que se move separando o
ontem do amanhã. Nela
repousa a esperança.

FRANK lLO'VDWRIGHT

"

Leitora fiel-
A leitora fiel de hoje é a

Patrícia Voigt, nora do nosso

querido prefeito de Schroeder,
Felipe Voigt. Ela é outra amiga,

lá em Schroeder, que
acompanha a coluna todos

os dias. Valeu mesmo!

• Ontem quem recebeu
todo o carinho dos amigos
e familiares pela estreia de
mais um aniversário foi o
boa genteYuri Alexeí Sardina,
gerente do Ribeirão Grande
Resort Eco & Spa. Mil vivas!

• Dia 26 de junho, às 19h30,
na AdegaAiroso Menezes,
acontece o lançamento
do livro "Sobreviventes
em Chama". A autora é a ,

,

.�As inscrições para
f?q};�,�p�rd tammtis�l1) �
que vai aconte r dia 31
de julho, no Calçadão da
Marechal, deverão ser feitas
até o dia 30 dejunho, com
Jaqueline, naRevista Nossa,
na ruaMarina Frutuoso, 810.

,

• Dia 9 dejulho, aconteceno
Colégio Evangélico Iaragua; a
tradicional Festa Julina .

• Doe agasalhol

• Com essa, fui!

Abelinha
Isso que é saia justa, fala sério meu! Olha só, no dia dos namo

rados, os restaurantes de Jaraguá e região ficaram lotados de gente.
Como não poderia ser diferente, os casais jovens e os mais velhos
aproveitaram para celebrar o amor com grupos de amigos. Mas tem
uns que vão e terminam brigando. Em um restaurante da urbe sorri
so, o bafafá entre um casal foi tão grande que uma abelhinha presen
ciou a briga e aposta que vem separação por aí. A noite do dia 12 foi
só a desculpa. Eles vivem super mal.
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RÉ IT

Diminuiuso do cheque especial
Brasileiros trocam o cheque pelo cartão de crédito, .apesar da grande diferença. nos juros

Data: 29, 30 de junho e 01 de julho
Local: XP Investimentos

Novo escritório: 3373-8108

Parcelamento em até 10x no cartão de crédito.

méducação

Após cinco anos como

principal linha de crédito
no Brasil, o cheque
especial começa a
perder espaço para o

cartão de crédito.

De
acordo com dados di

vulgados pelo BC (Banco
Central) namanhã de on
tem (21), hoje, 34% dos

empréstimos realizados pelas fa
mílias brasileiras é do cheque es

pecial. O uso dessa opção nunca
foi tão baixo - há dez anos, 60%

das famílias optavam por esta li
nha de crédito.

A troca gerou uma mudança
no perfil de endividamento das

famílias, já que o juro cobrado

pelo cartão de crédito é muito

maior do que o praticado no che
que. O juro do limite da conta é
de 161,3% ao ano, enquanto o

rotativo do cartão cobra 238',3%.
Segundo o gerente agência

central do Banco do Brasil de

Jaraguá do Sul, Leandro Coste

la, ainda assim o cartão de cré
dito é mais vantajoso, já que o

juro só é cobrado se o cliente
não efetuar o pagamento da fa
tura no dia no vencimento.

110 ideal seria passar tudo
para o cartão, que é mais

.

fácil, rápido e seguro".
GERENTE DO BB, LEANDRO COSTELA

Costela explica que o cartão

possibilita a compra em diversas
vezes sem o pagamento de taxas .

adicionais, ao contrário do che

que que tem as taxas embutidas
nas parcelas. "Infelizmente, o

cheque ainda é muito utilizado.
O ideal seria passar tudo para o

cartão, que é mais fácil, rápido e

seguro", afirma.
Conforme o BC, o uso do di

nheiro também aumentou: em

abril deste ano, 26,8% do crédito
da pessoa física no país foi toma
do no dinheiro de plástico, o que
representa novo recorde.

Apesar de ser
mais alto, o

juro do cartão
de crédito só é

cobrado em caso

de vencimento
da fatura

Até agora, já foram arrecadados mais de 75% do valor total do IPTU.

Pague a 3a parcela até 12 de julho e viva úma Jaraguá ainda melhor.

www.jaraguadosul.sc.gov.br
PREFEITURA

DE JARAGUÃ DO SUL
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PREVISÃO DO TEMPO

SOL E FRIO
NO ESTADO
Sol entre nuvens em

todo o Estado com

temperaturas baixas.
Chuva na madrugada
entre Florianópolis e a

região Norte.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 12°C
MÁX: 16°C

CHUVt\

Tempo encoberto
no Norte do Estado

SEN CÃo TÉRMI

Terça-feira fria em

toda Santa Catarina
QUARTA
MíN: 12°C
MÁX: 20°C Tempo fechado no Vale do Ita

pocu, com chuva de até Iõmm no

decorrer do dia. Em Joinville, chu
va de intensidade média de até
20mm. Na região de Blumenau,
no restante do Norte e em parte
do'Centro .Norte, chuva fraca. No
restante do Estado, o tempo per
manece frio e seco.

Sensação de frio no Estado, com média
de 10°C nas regiões extremo-Oeste, Cen
tro-Norte, Centro, Planalto Sul e em parte
do extremo-Sul. Em São Joaquim, média
de SOCo No Vale do Itapoçu e em parte do
Litoral, média de IS°C,. Entre Blumenau e

. Florianópolis, média de 20°C.

QUINTA
MíN: 13°C
MÁX: 25°C

SEXTA

MíN: 15°C
MÁX: 26°C

PilJ'4Jia!mflnte
1l"I)!mJo

!nstii\J4:l!

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o 'presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação
deste edital a os aceitar oupagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escritanomesmo prazo, sob pena

, de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em)
serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou dorniciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda,
porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 cfc 1023, todos do CNCGJ.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL

ESD\DODE SANfACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deJaraguá do Sul- Carlos

Fabricio Griesbach, Tabehão •AvenidaMarechalDeodoro daFonseca n° 1589
•Telefone: (47) 3273-2390 •Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

ç.\

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Protocolo: 149029 Sacado: ORGANICA lABORATORlO DEANALIS CNPJ: 05.298.486/000
Cedente: UNIBANCO - UNlAODEBANCOSBRASlLEIROS$A Número doTítulo: 990 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE
BANCOSBRASILEIROSSA. DataVencimento: 05/06/2010 Valor: 2.500,00 Liquidação após
a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

SAS DAAGUAMATERIAIS PARACONSIRUCAO lIDA CNPJ: 75.362.160/002Número do
Título: 203344/391 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:

-

BANCO DOBRASILSA DataVencimento: 02/06/2010 Valor: 85,50Liquidação após a inti
mação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,60, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149025 Sacado:ALESSANDREFREITASDEALMEIDA CPF: 781.951.441-
87 Cedente: UNIBANCO - UNlAO DE BANCDS BRASlLEIROS $A Número do Título: 988

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNJAO
DE BANCOS BRASlLEIROS SA. DataVencimento: 05/06/2010 Valor: 3.350,00 Liquida
ção após a intimação: R$10,40, Condução: R$ 4,74, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 149037 Sacado: FABIORUSSI CPF: 061.394.179-96 Cedente: ENOCDESOUZA
ME CNPJ: 01.894.632/000 Número do Título: 00000020350 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASlLEIROS
SA. DataVencimento: 08/06/2010 Valor: 203,50 Liquidação após a intimação: R$1O,40,
Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40 Protocolo: 148951 Sacado: L1ANE MARIA SCHERER CPF: 905.044.539-04 Cedente: CA

SAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSIRUCAO LIDA CNPJ: 75.362.160/002 Número
do Título: 203086/1 Espécie: Duplicata de.Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL $A Data Vencimento: 31105/2010 Valor: 389,40 Liquidação após a

intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148665 Sacado: PATRICIA MARIA MARCON CPF: 969.875.020-72 Cedente:
CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA CNPJ: 10.782.210/000 Número do Título:
6040510 Espécie: Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
10/05/2010 Valor: 283,28 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 4,74, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149028 Sacado:ANDREKNUPP CPF: 084.617.967-99 Cedente: UNIBANCO
- UNlAO DE BANCOSBRASlLEIROS SA Número do Título: 989 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASI

LEIROS SA. DataVencimento: 05/06/20)0 Valor: 1.600,00 Liquidação após a intimação:
R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

'Protocolo: 148986 Sacado: FRANCKllNROOSEVELTVlANNAME CNPJ: 29.805.835/000
Cedente: BOOZ SERVICOS EMPRESARIAIS lIDAME Número do Título: 17830/01-0 Es

pécie: DuplicatadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC BANKBRASILSA.
BANCO MUl11PLO Data Vencimento: 07/06/2010 Valor: 391,00 Liquidação após a inti
mação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40 Protocolo: 148953 Sacado: LIANE MARlASCHERER CPF: 905.044.539-04 Cedente: CA

SAS DAAGUAMATERIAIS PARA CONSIRUCAO r:rDA CNPJ: 75.362.160/002 Número do
Título: 202919/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA DataVencimento: 28/05/2010 Valor: 643,67 Liquidação após a intima
ção: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96,Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149009 Sacado:ANDRE LUIZ BEDUSCHI CPF: 891.413.509-87 Cedente:VAL
DOCIRHMSMECNPJ: 03.986.145/000Número doTítulo: 24516 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Ven

cimento: 06/06/2010 Valor: 176,50 Liquidação após a-intimação: R$10,40, Condução.Rs
8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148469 Sacado: PROBIER CERVEJARlALIDAMECNPJ: 08.903.085/000Cedente:
WHI1E MARTINS GASES INDUSTRIAIS lIDA CNPr: 35.820.448/000Número doTítulo:
791631-001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BRADESCO
DataVencimento: 01106/2010 Valor: 58,80 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condu
ção: R$ 16,00, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 149103 Sacado: GEISIANE PRlSCIIA DA Sri.VA ROD CPF: 057.140.739-

08 Cedente: CENTRO DE FO)WACAO DE CONDUIDRES LESSMANN lID CNPJ:
85.315.042/000 Número do Título: 24676 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASIl.EJROS SA. Data Ven
cimento: 10/06/2010 Valor: 162,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: Il$
16,71, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 148955 Sacado: I1ANEMARIA SCHERER CPF: 905.044.539-04 Cedente: CA
SAS DA' AGUA MATERIAIS PARA CONSIRUCAO lIDA CNPJ: 75.362.160/002 Número
do Título: 202045/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL $A DataVencimento: 31/05/2010 Valor: 220,70 Liquidação após a in
timação: R$lG,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 148976 Sacado: SALETEVIEIRA CPF: 868.259.929-53 Cedente: IN1EGRACAO
AGROPECUARlA lIDA CNPJ: 03.488.014/000 Número doTítulo: 37163 Espécie: Duplica
ta deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL $A DataVencimen
to: 05/06/2010 Valor: 370,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148897 Sacado: BELKLER EMPREENDIMENTOS CNPJ: 08.472.489/000 Ce
dente: CASAS DA AGUA MAiEIuATs PARA CONSIRUCAO lIDA CNPJ: 75.362.160/002
Número do Título: 197916/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL $A DataVencimento: 22/04/2010 Valor: 1.118,04 Liquida
ção após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$lO,40

Protocolo: 148871 ,Sacado: GUAPOS CHIUl BUFE LIDA EPP CNPJ: 07.215.044/000 Ce
dente: CLOVISMARCELlNO GONCALVES CPF: 352.319.129-72 Número doTítulo: 000165
1 Espécie: Cheque Apresentante: CLOVIS MARCEUNO GONCALVES Data Vencimento:
09/02/2010 Vaiar: 2.190,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 14,60,
Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 148956 Sacado: LIANE MARIA SCHERER CPF: 905.044.539-04 Cedente: CA
SAS DA AGUA MATERlAlS PARA CONsrRUCAO lIDA CNPJ: ·75.362.160/002 Número
do Título: 200013/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 07/05/2010 Valor: 581,28 liquidação após a

intimação: R$10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

�---------------------------------------------------------;-------------------.,----------------------------

Protocolo: 148985 Sacado: SAUWWENNJNGKAMP CPF:004.692.249-08 Cedente: SERVI
COSDE lATOARlAEPINTIJRAARlALDO LIDAM CNPJ: 00.105.756/000 Número doTítulo:
0666/5 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK
BRASILS.A BANCOMUU1PLO DataVencimento: 08/06/2010 ValO[: 406,20 Liquidação
após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 149107 Sacado: CARLOSANDREVARGAS CPF: 004.575.289-31 Cedente: CEN
TRODEFORMACAO DECONDUTORES LESSMANN lID CNPJ: 85.315.042/000 Número
do Título: 25928 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
UNlBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA. Data Vencimento: 10/06/2010
Valor: 183,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$
20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 149105 Sacado: HELENA MARIA NUNES CPF: 948.718.099-00 Cedente: CEN
TRO DE FORMACAODECONDUTORES LESSMANN lID CNPJ: 85.315.042/000 Número
doTítulo: 25653 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: UNI
BANCO-UNJAO DE BANCOS BRASILEIROS SA. Data Vencimento: 10/06/2010 Valor:
173,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,89, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$lO,40

Protocolo: 148998 Sacado: LUIZ CARLOS RIBEIRO REVESTIMENTOS ME CNPJ:
07.975.146/000 Cedente: REI DAS DMSORlAS lIDA CNPJ: 05.054.486/000 Número do
Título: 693002 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 04/06/2010 Valor: 1.150,00 liqui
dação após a intimação: R$IO,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10:40

Protocolo: 148622 Sacado:1EREZINHASNlTOWSKlWONTROBA CPF: 529.980.020-72
Cedente: TRANSVllLE TRANSPORTES E SERVlCOS LIDA CNPJ: 82.604.042/000 Número
do Título: 0500299910 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MUll1PLO Data Vencimento: 04/06/2010 Valor: 53,62
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$
10,40

Protocolo: 148695 Sacado: CEMAR TRANSP E SERVICOS LIDA CNPJ: 79.495.057/000
Cedente: EB FOMENTO MERCANTIL lIDA CNPJ: 04.017.743/000 Número do Título:
00157/B Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante; BRADESCO
DataVencimento: 03/06/2010 Valor: 9.967,00Liquidação após a intimação: R$I0,40, Con
dução.Râ 17,41, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149036 Sacado: HEVERTON T. DE BRITO FERNANDES CPF: 065.874.349-
08 Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUIDRES LESSMANN LID CNPJ:
85.315.042/000 Número do Título: 21042 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DEBANCOS BRASIl.EJROS SA. DataVen
cimento: 06/06/2010 Valor: 173,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo:I48672 Sacado:MAFRINIFRANZZNEREClAlIDA-ME CNPJ:02.021.719/000
Cedente: BANCO COOPERAIlVÓ SICREDI $A CNPJ: 01.181.521/000 Número do Título:
0025128101 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BRADES
CO Data Vencimento: 01/06/2010 Valor: 289,56 Liquidação após a intimação: R$ 10,40,
Condução: R$ 14,60, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 148907 Sacado:CIDIRLEI DERETTI CPF: 059.547.699-66 Cedente: COOPERA
TIVAREGIONALAGROPECUARlAVALEDO \1)\jCNPJ: 85.789.782/000 Número doTítulo:
00214301 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO
BRASIL $A DataVencimento: 05/06/2010 Valor: 372,45 Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149127 Sacado: VALDOCIRHAAS ME CNP): 03.986.145/000 Cedente: TEXSA
DO BRASIL LIDA CNPJ: 04.608.635/000 Número do Título: 311/02 Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO ITAÚ SA. Data Vencimento:
05/06/2010 Valor: 426,22 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Di
ligência: R$ 20,80, Edital: R$IO,40

Protocolo: 149010 Sacado: JlIMAR DE JESUS CPF: 419.630.599-72 Cedente:VALDOCIR
HMS ME CNPJ: 03.986.145/000 Número do Título: 24692-1 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento:
06/06/2010 Valor: 170,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligên
cia: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 149114 Sacado: MARASUELEN PANSTEiN CPF: 041.998.579-40
Cedente: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LID CNPJ:
85.315.042/000 Número do Título: 26138 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNlAODE BANCOS BRASILEIROS S'A. DataVen
cimento: 10/06/2010 Valor: 610,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$
18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 149108 Sacado: CLEONlCEDELlJRDESBELLO CPF: 726.663.319-20 Cedente:
UNlBANCO - UNlAO DE BANCOS BRASlLEIROS SA Número do Título: 2010020504 Es

pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO-UNlAO DE
BANCOS BRASILEIROS SA. DataVencimento: 10/06/2010 Valor: 200,00 liquidação após
a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 148367 Sacado: VAMESSAKARLIANE lAZZARIS CPF: 048.137.569-48 Cedente:
AITAlRANTONlO BORGES DE FREITAS ME· CNPJ: 97.514.061/000Número doTítulo:
3488001 Espécie: Duplicata deVenda Mercaritil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL$A DataVencimento: 30/05/2010 Valor: 244,50 liquidação após a intima
ção: R$ 10,40, Condução: R$ 20,23, Diligência: R$ 20,80, Edital:'R$ 10,40

Protocolo: 149038 Sacado: JOELMA APARECIDA DE ALBUQUERQUE MIRANDA CPF:
297.576.978-42 Cedente: JOClMARA SEVEGNANl CPF: 032.109.329-13 Número do Títu
lo: 000142 2 Espécie: Cheque Apresentante: )OCIMARA SEVEGNANl DataVencimento:
21108/2009 Vaiar: 527,81 Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$ 29,38, Di
ligência: R$ 31,95, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149032 Sacado: MAR.lLIARODRIGUES PADill-IA CPF: 005.147.950-85 Ceden
te: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID CNPJ: 85.315.042/000
Número do'Título: 25385 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indicação Apresen
tante: UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA., DataVencimento: 08/06/2010
Valor. 245,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 16,00, Diligência: R$
20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 149104 Sacado:CRlSTIANOALVESORTIZCPF: 053.109.019-14 Cedente: CEN
TRODE FORMACAO DECONDUTORES LESSMANN lID CNPJ: 85.315.042/000 Número
do Título: 26188 Espécie; Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA. Data Vencimento: 10/06/2010
Valor: 173,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$13,89, Diligência: R$
20,80, Edital: R$1O,40

Protocolo: 149109 Sacado: VANESSA CAROLINE DA SILVA CPF: 066.659.499-66 Cedente:
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUIDRES LESSMANN lID CNP): 85.315.042/000 Nú
mero doTítulo: 26896 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:
UNIBANCO-UNlAO DE BANCOS BRASILEIROS SA. DataVencimento: 10/06/2010 Valor:
226,00 Liquidação após a intimação: R$ lü,40, Condução: R$ 16,71, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40

Protocolo: 148494 Sacado: JUCELEl BUENOS CPF: 056.110.669-09 Cedente: PROJETO
REAL !MOVEIS E REPRESENTACOES lIDA CNPJ: 10.515.632/000 Número do Título:
50010/8 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: UNIBANCO
UNJAO DE BANCOS BRASlLEIROS SA. Data Vencimento: 10/05/2010 Valor: 680,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 18,82, Diligência: R$ 20,80, Edital:
R$1O,40

Protocolo: 148736 Sacado: MARLETE MARIA DOS SAN1DSME CNPJ: 08.225.840/000 Ce
dente: SUMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000Número doTítulo: 9342*001 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL$A DataVencimento:
05/06/2010 Valor: 284,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 32,20, Dili
gência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 148917 Sacado: ELIASFERREIRADESOUZA CPF: 015.977.309-12 Cedente: SI

PAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENIi\S lIDACNPJ: 01.056.640/000 Número
do Título: 1131 8774- Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:
BANCODOBRASIL$ADataVencimento: 08/06/2010 Valor: 132,48 liquidação após ainti
mação: R$ 10,40, Condução: R$ 13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 149098 Sacado: VERJDIANACRlSTJNAANANIAS CPF: 037.428.889-51 Ceden
te: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID CNPJ: 85.315.042/000
Número do Título: 26516 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresen
tante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASlLEIROS SA. DataVencimento: 10/06/2010
Valor: 142,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 21,64, Diligência: R$
20,80, Edital: R$ 10,40

Protocolo: 148664 Sacado: JULIANA P J HAUSEN CPF: 024.847.379-47 Cedente: ZIM
MERMANN E DANIEL DECORACOES lIDA CNP): 08.666.172/000 Número do Título:
030520101 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 01/06/2010 Valor. 255,60 liquidação após a

intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 149149 Sacado: MASSA FACIL COM. FAB.PROD. ALIM. lIDA CNPJ:
08.722.197/000 Cedente: OESA COME REPRES lIDA CNPJ: 81.611.9311000 Número do
Título: 5482382U Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BRA
DESCO DataVencimento: 03/06/2010 Valor. 182,46 liquidação após a intimação: R$1O,40,
Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 2.0,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 149052 Sacado: ELIAS FERREIRADESOUZACPF: 015.977.309-12 Cedente: SI·

PAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENIi\S lIDACNPJ: 01.056.640/000Número
do Título: 1131 8774- Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCODOBRASIL $ADataVencimento: 10/05/2010 Valor: 132,48Liquidação após a inti
mação: R$10,40, Condução: R$13,19, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148991 Sacado:WG PECAS E SERVICOS lIDA-ME CNPJ: 09.266.187/000 Ce
dente: DIFUSO DISIR PARAFUSOS EWALD LIDA CNPJ: 82.887.175/000 Número do Tí
tulo: 94362/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 05/06/2010 Valor: 197,10 Liquidação após a

intimação: R$lO,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 149110 Sacado: KAMll.AKLEIN CPF: 065.809.539-00 Cedente: CENTRO DE
FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID CNPJ: 85.315.042/000 Número do Tí
tulo: 24485 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: UNl
BANCO-UNJAO DE BANCOS BRASILEIROS SA. DataVencimento: 10/06/2010 Valor:
233,00 liquidação após a intimação: R$ 10,40, Condução: R$ 15,30, Diligência: R$ 20,80,
Edital: R$ 10,40

.

Protocolo: 148964 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB. DE ALIM.lIDA CNPJ:
08.722.197/000 Cedente: ACEVEQO & DALLAGNOL lIDA CNPJ: 73.604.548/000Número
doTíruJ�: 72084 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO \1)\U SA. DataVencimento: 28/05/2010 Valor: 2.052,80Liquidação após a intimação: R$
10,40, Condução: R$ 8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$10,40

Protocolo: 148646 Sacado: EMll1AKRAlNSKlVICENlECPF: 514.081.129-49
Cedente: SL SERVICOS DE COBRANCAS lIDA CNPJ: 06.910.636/000 Número doTIruJo:
003000 7 Espécie: ChequeApresentante: SL SERVICOSDECOBRANCAS lIDADataVen

cimento: 01/11/2009 Valor: 438,00 Liquidação após a intimação: R$1O,40, Condução: R$
8,96, Diligência: R$ 20,80, Edital: R$ 10,40

Carlos Fabricio
Griesbach,Tabelião

Protocolo: 148870 Sacado: LIANE MARIA SCHERER CPF: 905.044.539-04 Cedente: CA-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Juventosagora SÓ
voltaanoquevem
Clube foca no trabalho das categorias de base
JARAGUÁ DO SUL

O Juventus encerrou
as atividades do time
profissional em 2010 com
um empate sem gols
contra o Metropolitano,
em Blumenau, no sábado,
pela última rodada da Copa
Santa Catarina.

AequiPe
foi comandada

pelo diretor de futebol
EdsonMorelli, já que Sér
gio Serrano havia entre

gado o cargo na última quinta-fei-
o

ra. De acordo com Morelli, o time
fez uma das melhores apresenta
ções da competição. "Nenhuma

.

das equipes tinham chances, mas
foi um jogo aberto, com o time se

.

postando bem em campo", relatou.
Morelli confirmou que ele e TIdo

Vargas permanecem da diretoria até
o final do ano e exaltou o trabalho do
elenco na Copa Santa Catarina. IINa

Copinha o nosso elenco estava me

lhor que o do Catarinense. Mas na

próxima competição que o Íuventus
entrar vamos fazer tudo dentro de
um planejamento", avisou.

Todos os jogadores profissio
nais do Moleque Travesso foram

dispensados na tarde de ontem e

agora o clube terá apenas os jogos
do Campeonato Catarinense de
Futebol Júnior e Juvenil.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

FGF rechaça virada de mesa
Apesar da virada de mesa ain

da estar no discurso da diretoria

jaraguaense, o procurador jurídico
da FCp, Rodrigo Capella, afastou
qualquer possibilidade do Iuven
tus permanecer na Divisão Prin

cipal. De acordo com ele, duas
leis federais proíbem a ação. ''A
Lei Pelé e o Estatuto do Torcedor
deixam claro que o regulamento

deve ser cumprido por dois anos.
O Catarinense foi aprovado em

novembro de 2009", informou.
Sobre o fato de a Chapecoense
ter conseguido uma das vagas,
Capella explica: lia Chapecoense
conseguiu por índice técnico e se

não fosse a desistência do Atléti
co de Ibirama eles também iriam

disputar a especial em 2011".

"
Nenhuma das
equipes tinham
chances, mas foi
um jogo aberto,
com o time se

postando bem
em campo.
eDSON MORElLl,

DIRETOR DE FUTEBOL
DOJUVENTUS'

"

Elenco profissional tricolor foi dispensado
após o empate em Blumenau

AURIVERDE APLICAGOLEADA POR 6X2 SOBRE O NOITE A FORA

Vitória fatura o Campeonato Sênlor
JARAGUÁ DO SUL

O Vitória não deixou dúvidas

que é o melhor time sênior de Ia
raguá do Sul. Na tarde de sábado,
no Hugo Koehn, o auriverde do
Rio da Luz decidiu o 24° Cam

peonato Jaraguaense de Futebol
Sênior com o Noite a Fora e apli
cou goleada histórica: venceu

por 6x2. Com a conquista a equi
pe mantém a hegemonia, agora
com dez títulos.

Apesar do placar elástico o

jogo permaneceu equilibrado
até os 36 minutos do segundo
tempo. O time da casa saiu na

frente aos cinco minutos com

Alaor, que voltou a balançar
das redes aos 23. O Noite a Fora

diminuiu no minuto seguinte,
com Gerson, e empatou aos 34,
com César.

Na volta do intervalo, o Vi

tória fez uma substituição que
rendeu bons frutos: trocou Ilton

por Silvio. Já que o empate era

do auriverde o time resolveu ca

denciar a partida e explorar os
.

contra-ataques. Em um deles,
aos 15, Silvio colocou o Vitória

novamente à frente no marca

dor: Sem outra opção a não ser se

atirar ao ataque, já que precisava
vencer para ficar com o título, o
Noite a Fora acabou goleado. Sil
vio marcou mais dois (aos 36 e

39) e Cesinha (aos 38), fechou o

placar em 6x2:

O Vitória levantou o 'caneco

com uma campanha invejável:
em dez jogos a equipe venceu

seis, empatou três e perdeu ape
nas um. O ataque também foi o
mais eficiente: marcou 38 vezes

e a defesa levou apenas 13 gols.
Alaor foi o artilheiro do certame,
com onze tentos. Valdevino de

Meira, o Pato, foi o destaque da

final, comojogador mais velho, e
aVila Lenzi foi o time mais disci

plinado, com apenas 15 cartões

amarelos.

Vitória conquistou o
décimo título do Sênior
em uma final que ficou

para a história

Esporte 19

Inicia a briga
por uma vaga
na semifinal'

Iniciou no sábado a luta

por umavaga na semifinal
do Campeonato Varzea
no de Futebol. Oito times
em duas chaves lutam por
duas vagas e quem saiu na
frente foram: Supermer
cado Brandenburg/Dutra,
que venceu Confort FineI

Divipel por lxO; Tigres que
bateu Néki também por
lxO eAtlético Independen
te que fez o placar mais
dilatado . da rodada: 3xl

sobre Ponte Preta/Conti.
A Kiferro apenas empatou
com os Galácticos em 2x2.

CÉSAR JUNKES

Kiferro x Galácticos ficaram
no empate na Vila Lalau

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COPADO M ND

Chuva degols
portugueses e
vitória-daFúria
Chile passa pela retranca da Suíça
e fica a um empate da próxima fase

linha de Fundo

ulimar Pivatto
* BRASIL

Para quê?
No

dia da melhor atuação
do Brasil no ano, Dunga
dá um jeito de estragar
tudo. Entendo a indig

nação dele com quem o critica,
mas não o rancor. O nosso treina

dor, que não gosta de ser contra
riado, xingou o juiz, a imprensa
e até o atacante Drogba (um dos
únicos da Costa do Marfim a não

.

'. bater em ninguém). Aí pergunto:
o que ganhamos com isso? Nada.

Dunga tem de relaxar e esquecer
as críticas. Uma pessoa na posi
ção em que ele se encontra tem

de aprender a conviver com elas.

Equilíbrio é fundamental.

DA REDAÇÃO

Apesar da Espanha ter
desencantado do Copa
do Mundo o destaque
de ontem não poderia
ser outro: a goleada de
Portugal na Coreia do
Norte, por 7xO.

15 e 43) e o brasileiro Liédson
marcou aos 35. Mas o gol mais

. comemorado foi de Cristiano

Ronaldo, que não balançava as

redes portuguesas desde a Euro

copa de 2008, e anotou com di
reito a domínio de bola ao estilo

foquinha, aos 41 minutos.
Outra equipe europeia que

desencantou na Copa foi a Es

panha. Ainda que não tenha sido
a atuação que a torcida tanto

esperava, a Fúria venceu Hon

duras por 2xO, com dois gols de
David Villa. A vitória serviu para
a Espanha apagar a pífia atua

ção da estreia, na surpreendente
derrota para a Suíça. O resultado
manteve a Fúria viva no Grupo
H. E agora vai para cima do Chile
na última rodada precisando de
uma vitória.

Falando em Chile, a equipe
sul-americana não decepcionou
na segunda rodada e furou o

bloqueio suíço com lxO sofrido,
com gol de Mark Gonzalez, aos
29 minutos do segundo tempo .

Com o resultado a equipe lidera
a Chave H e joga pelo empate na
última rodada.

ACidade
do Cabo assis

tiu à primeira vitória, e

que vitória, de Portugal
na Copa. Com o Estádio

Green Point totalmente lotado,
os portugueses conseguiram sua

maior vitória em Mundiais e a

também a sexta maior goleada na
história das Copas. No primeiro
tempo os norte-coreanos fizeram
uma partida equilibrada, tanto é

que antes do intervalo o ataque
português marcou apenas um

comRaulMeireles aos 29minutos.
A chuva de gols iniciou mes

mo no segundo tempo. Simão e

Hugo Álmeida marcaram quase
que seguidamente, um aos oito e

outro aos dez. Tiago fez dois (aos

NÚMEROS DA COPA
A Suíça bateu um recorde
na história das Copas do
Mundo. Ontem, contra o Chi!e,
completou 559 minutos (seis
jogos mais 19 minutos) sem
tomar gols. O antigo recorde
era da Itália nas Copas de
1986 e 1990, e que ficou 5ftO
minutos sem ser vazada.

. Dunga x imprensa
Dunga fez um bem para a seleção. Proibiu privilégios (prin

cipalmente da TV Globo) e impediu que os treinos do Brasil
se tornassem o circo que foi em 2006. Agora é exagero ter que
aturar o mau humor dele nas coletivas. Está certo que tem jor
nalista mal intencionado, que está lá só para alfinetar. Mas a

grandemaioria das opiniões que vejo e leio � respeito do traba
lho de Dunga são mais positivas do que negativas. Então acho

que ele tem de deixar o rancor de lado e ser alegre como foi o
nosso futebol contra a Costa do Marfim. Se Dunga não gosta
do que lê e ouve, responda dentro de campo. Seu destempero

. pode lhe custar caro, Já que a Fifa pode puni-lo pelos palavrões
proferidos ao árbitro e a Drogba.

!i1;- "I.

r" '1PIf.

5 fiAsmeninas daCrícíüma
Construções/Menegotti/FME
estão em segundo lugar nQ
Êstadual deFutsal da categoria.A
lid�iançaé de Brusque.

í#O tirti'e femitil
""

,I_;t", "!�',
,

"'

1 /FME venceu os três

primeiros jogos no estadual de
basquete e começa na frente na

classificação do Grupo B.

"

CARÂTê I/JA equip� de Guaramirim

conquistou 30 medalhas no
Estadual de Caratê, realizado em
Itajaí. Foram dez de ouro, oito de
prata e 12 depronze.

AM" a}weefCiníed
(

está em Fortaleza, onde faz o
terceiro amistoso damini-turnê

peloBrasil. No sábado, venceu a
seleção capixaba por 8x2.

HOMENAGEM'!IiFilipe Luís será
homenageado naCâmara de
Vereadores dejaraguá do Sul. O

evênto seráhuje,'� 19h, na sede
da entidade.

.

AGÊNCIA o GLOBO

x s ' eou:mem !"

.,,; "
'l

como técruco emRio do Sul. '.
, Venceu Searapor 8x5 emanteve

o time na liderança daPrimeira
Divisão, ao lado do 'Moitas.

FABRICE CONFFRINIjAFP

Atuações
.

Quando Kaká apareceu, o futebol da

Seleção veio junto. Sabíamos que uma

coisa dependia da outra e foi ótimo que
elas apareceram cedo. Apesar da falha
de Felipe Melo na hora do gol de Drog
ba, nossa defesa funcionou bem. Elano
tomou para si o papel de coadjuvante
e vem ajudando muito; E Luís Fabiano
desencantou. Só Robinho ficou apaga
do e agora esperamos mais dele. Sem
Kaká, ele se torna a nossa esperança na

armação das jogadas contra Portugal.

Espanha, de Fernando Torres, venceu a primeira e segue viva na Copa
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Repercutindo as-polêmicas
Depois de vencer e convencer contra a Costa do Marfim seleção tem dia cheio

DA REDAÇÃO

O dia seguinte à vitória
por 3xl sobre a Gosta do
Martim foi conturbado.
Entre as polêmicas
repercutidas, estavam as

declarações de Dunga e, a

expulsão de Káká.

s atitudes de Dunga
durante a partida con

tra a Costa do Marfim
e na entrevista coletiva

que concedeu após o confronto,
podem lhe custar caro. O treina
dor corre o risco de ser punido
pela Fifa por ter xingado o árbí
tro francês Stephane Lannoy e

o atacante Didier Drogba. Para
piorar a situação, o comandan
te ainda balbuciou palavrões
após interpelar o jornalista Alex

Escobar, da TV Globo.
O treinador pode ser enqua

drado no artigo 57 do Código
Disciplinar da Fifa, que indica

que "qualquer pessoa que ofen-
'

da alguém de forma ofensiva por
gestos ou linguagem, . violando a

boa conduta, corre o risco de so

frer sanções". De acordo com o

mesmo regulamento, Dunga pode
ser punido com uma advertência,
uma repreensão ou umamulta.

Julio Baptista (D) pode ser titular
no último jogo da primeira fase

GRUPO G COL. TIMES P SG GP

Ontem o porta-voz da entidade,
NicolasMaingot, foi questionado
sobre o caso e disse: "não tenho
conhecimento desse assunto".

Kaká, apesar de ter sido ex

pulso injustamente, mostrou

otimismo e procurou achar
um ponto positivo. O meia está
fora da partida de sexta-feira;
contra Portugal, em Durban.

"Atrapalha um pouco porque
perde a continuidade. Mas pa
ciência, Vamos olhar pelo lado
bom. São dias que eu posso
também trabalhar para voltar
com tudo para as oitavas-de
final", declarou. O substituto de
Kaká ainda não foi definido por.
Dunga. Julio Baptista aparece
como opção. Até porque o trei
nadar já falou que ele é o subs
tituto natural.

"
Vamos olhar
pelo lado bom.
São dias que eu

posso também
trabalhar para
voltar com tudo.
KAKÁ, J06 DOR DA
SELEÇÃO BRASILEIRA

"
Ontem os reservas da seleção

fizeram um amistoso com time
sub-20 do The Birds, da cidade de

Vaal, e venceram por 7xl no cam-

po da Saintt Stithians College, em s,

Joanesburgo. Já os 11 jogadores
que iniciaram o jogo contra Cos-
ta do Marfim treinaram no hotel,
com exercícios na academia e re

laxamento muscular.

• AgênCia O Globo
esporte@ocorreiodopovo.com.br

Por falar palavrões para árbitro
e Drogba,o Dunga pode ser
punido com advertência,
repreensão 'ou multa .
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GIANLUIGI GUERCIA/AFP

Maradona deve poupar alguns jogadores hoje contra a Grécia

rEI:: I
'

I

Quatro ficam. e
quatro saem na

rodada de hoje
Com jogos no mesmo horário, chega'
a hora de definir as oitavas de final
DA REDAÇÃO
Quem vai se classificar?
Quem serão as grandes
decepções? A França
passa? A Argentina goleia
e confirma a boa fase?

A'
perguntas serão respon

didas hoje, na abertura da
última rodadadaprimeira
ase. Como todas partidas

agora definem classificação para as

oitavas de final, os confrontos den
tro dos grupos acontecem no mes

mo horário. E a chave dos anfitriões
será a primeira a se definir.

Uruguai e México se enfren
tam às llh e um empate classifica
os dois,mantendo os sul-america
nos na 'liderança. Como o segundo
colocado deve pegar a Argentina,
será que os dois farão um "jogo de

compadres"? Nenhum dos joga
dores quer falar disso e todos que
rem a vitória. No mesmo horário,
a África do Sul pode entrar para a

história de maneira negativa - ser

o primeiro país sede a cair na pri-

meira fase. Para classificar, pre
cisa vencer a França e tirar uma

diferença no saldo de gols (cinco
em relação ao segundo colocado

México). Os franceses, em crise,
também precisam vencer por boa

diferença e torcer para que alguém
vença o outro confronto.

Na Chave B, a Argentina está

praticamente classificada e só

precisa de um empate para ratifi
car a liderança. Por isso, Marado-.
na deve poupar alguns jogadores
como Samuel, Mascherano e Hi

guaín. Mas a tarefa não será fácil,
já que a Grécia também precisa

,

vencer para se classificar. O jogo
será-às 1�h30, mesmo horário de
Coreia do Sul e Nigéria. Os corea

,
nos jogam por empate desde que
aArgentina vença. E os nigerianos
têm chances remotas.

MÉXICO

NIGÉRIA' COREIA DO SUL
NIGÉRIA�Enyeama; Odiah, Shitu, Yobo e
Taiwo; Uche, Etuhu, lukman e Odemwingie;
Aiyegbeni'e Utaka. Técnico: lars lagerback
COREIA DO SUL! Sung-Ryong; Beom-Seok,
Jung-Soo, Yong-Hyung e Young-Pyo; Jung
W"oo, Sl:lng-Yl:Jeng, Park e'Chung-Young;
ChÍohYO' "om Ki-Hun. Técnico: H�h
J�ng

"

�, I'"

EStádio:, oses. abtÚda,'em g\úba�.�, '

Horário: 15h3Q. Arbitragem: Olegário
Benquerenca (POR), José Cardinal (POR) e
Bertino Miranda (POR)

�
2 X O r-:
�
HONDURAS

".�,.."..
ESPANHA
ESPANHA: Casillas; Sergio Ramos

(Abreloa), Piqué, Puyol e Capdevilla; Sergio,
Xabi Alonso (Fabregas), Jesus Navas

e Xavi; Villa e Fernando Torres (Mata).
Técnico: Vicente Del Bosque.
HONPURAS: Valladares; Mendoza, Chávez,
Figl!eroa Izaguirre: W. paláqiOs,' ,

,. Gyev rsios (Nur.iez), Martihe� e

Espino , elc0me); Suazo (J. Palácios).
Técnlco:,'Reinaldo Rueda.

Gols: Villa aos 17min do primeiro tempo
-e aos 6 do segundo. Cartões amarelos:
Turcios e ízagulrre (HON)
EstáfJlo: EÍlis Park, em Joanesburgo.

'

. .
,"

Horário';, 15h30 (de Brasflia). Arbitragem:
YUic r� (JAB), Toru SMar� ,

,<
'

FRANÇA: Lloris; Sagna, Gallas, Abidal e
Evra; Diaby, Diarra, Ribéry e Govou; Henry
e Malouda. Técnico: Raymond Domenech.
ÁFRICA DO SUL: Josephs; Gaxa,
Mokoena, Khumalo e'Masilela; Sibaya,
Letsholonyane, Mo e Tshabalala;
Pier:laar e Mphela b:Carl s

P
. I

Alb�rto arr,elP
Estádio: ,Free stat
Horário: 11h (de la). Arbitragen1:
Oscar'Ruiz (Cal);Abraham Gonzalez (Cal)
e Humberto Clavijo (caL).

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO H Cal. TIMES P SG GP

GRÉCIA

,,"!"••,

',�$ff)
'."""'''$1

'

ARGENTINA

Suíça o

GRÉCIA: Tzorvas; Papadopculos. Torossidis,
Vyntra e Kyrgiakos; Tziolis, Katsouranis,
Karagounis e Papastathopoulos; Salpingids e
Gekas. Técnico: Otto Rehhagel.
ARGENTfNA: Romero; Burdisso, Otamendi,
Demichellis e Rodriguez:; Bolatti, Máxi
Rodriguez, VeróA é Messi: Agüer0 e Milito.

I

Têcnlco:.'DiegQ Ma'
", ' ,I,

"

Estádio: Peter Mokaba, em Polowane.
Horário: 15h30. Arbitragem: Ravsnan'
Irmatov (UlB), Rafaelllyasov (UZB) e
Bakhadyr Kochkarov (QUI).

Honduras -3

7XO

GRUPO A COl. TIMES P SG GP

2

-2

PORTUGAL COREIA DO NORTE
PORTUGAL: Eduardo; Miguel, Bruno Alves,
Ricardo Carvalho e Fábio Coentrão; Miguel (Raúl
Meireles), Pedro Mendes, Tiago e Cristiano

Ronaldo; Simão Sobrosa (Duda) e Hugo Almeida
(Iíedson), Técnico: Carlos Queiroz.
COREIA DO NORTE: Myong Guk; RI Kwang
Chon, Cha Jong Hyok (Song Chol), Pak Chol Jin
e Ri Jun II; Ji Yun Narn, Mun ln Gu« (KimYong
Jun), An (Kim Kum'II) e Hong Yóng J.o; Jong Tae
Se. Técnico: Kim Jong.1iun.

"
,

'

Gols: Raul Meireles aos ?9min do primeiro'
tempo; Simão aos 8, Hugo Almeida aos

10m in, Tiago a0S 15 e aos 43, Liedson aos

35 e Cristiano Ronaldoaos 41 do segundo.
. Cartões amarelos: Pedrq Mendes e Hugo
AlmeIda (POR), PI'lK Chot'Jln,e HongYong Jõ 5'

(CDN). Loc�l: Green Poínt, na Cidade do Cabo.
HoráriO: 8h30 (de Brasilie), Arbitragem:
Paplo Pozo (CHI), Patricia asualto (CHI) e

".' ,"�ranciSco l';Jon
,"

UI
'i I J IriH "r,'

• ti �' lu,

GRUPO B COl. TIMES P SG GP

,�
Argentina 4,ti'i

�

�.'�' -1
"�� ,ft'

�: ,"
,-1

1-. ,'4�
"

�Nigéria -2 2
sIJiiIj'i .8

1XO

CHILE SUíÇA
CHilE: Bravo; Medel, Ponce, Jará e

eÉSARJUNKES
'"

Para
ver a vitória do Brasil, vale tudo.Até fechar a rua. Foi o que fizeram os

moradores da rua Tecla Kischner, no Bairro Amizade. A festa foi completa
, nos quatro.cantos da cidade, principalmente pela boa,atuação da. seleção� , f

,
,
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TIF T EI E.R '

Comunidadeainda em dúvida
Moradores querem mais explicações sobre abalos que atingiram localidade em março
JARAGUÁ DO SUL

OS moradores da Tifa
Theilacker, no bairro Três
Rios do Norte, solicitam à
Prefeitura a realização de
um estudo geofTsico sobre
as causas dos tremores.
......coordenador da Defesa Ci

vil, JairAlquini, diz que uma
nova análise do solo não só

....... é possível, como também
recomendável. "O laudo apresen
tado pelo Ceped (Centro Universi
tário de Estudos e Pesquisas Sobre
Desastres), em abril, orienta que
novos estudos devem ser feitos
como formade monitorar as con

dições do solo", esclarece Alquini.
O estudo geofísico, responsável
por examinar as camadas mais

profundas do solo, deve ser desen
volvido pelo IPT (Instituto de Pes

quisas Tecnológicas) deSão Paulo.
O presidente daAssociação de

Moradores, Dion Medeiros, conta
que a solicitação foimotivada por
que parte dosmoradores conside-

rou que o laudo apresentado em

abril muito vago. "Ficamos com

muitas dúvidas, precisamos de

respostas antes de pensar em dei
xar nossas casas", comentou.

Segundo ele, apenas quatro
residências foram afetadas pelos
tremores que aconteceram no fi
nal de março, sendo que duas já
tinham rachaduras antes da mo

vimentação de terra. Por isso, ele
considera as outras 33 residências

seguras. Laudo do Ceped.consta
tou que os abalos teriam sido cau

sados por acomodação de solo. Os
geólogos também consideraram o

solo da Tifa Theilacker "instável",
ou seja, o local já teria registrado
desmoronamentos antes.

Uma das orientações contidas
no laudo é a saída gradativa da

população do local. O estudo não

pode prever quando novos aba
los podem acontecer. "Não temos
como evitar que novos tremores

aconteçam. Precisamos prevenir",
acrescentaAlquini.

• Cristiane Alves
cristiane@ocorreiodopovo.com.br Pasini mora na casa há dois anos e diz que só sai se for indenizado

DROGA, DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO ESTAVAM ESCONDIDOS EM APARELHO DE OVO

Polícia apreende 430 pedras de crack
JARAGUÁ DO SUL

O taxista RoneiAlves, 25 anos,
e o traficante Júlio César Godoi,
,18 anos, estão presos no Presídio

Regional. A dupla foi detida pela
PolíciaMilitar por volta das 16h
de sexta-feira, acusada de tráfi
co de drogas. A polícia encon

trou com eles 108,5 gramas de
crack - que poderiam render
até 430 pedras de crack -, uma

balança de precisão e cerca de

R$ 1,2 mil em dinheiro. Todos os

produtos apreendidos estavam

escondidos dentro de um apare-

lhodeDVD.

Segundo a PM, denúncias anô
nimas relataram que a casa locali
zada na rua Oscar Schneider, na
Barra do Rio Cerro, estava sendo
usada para vender drogas. O lo
cal começou a sermonitorado e a

primeira pessoa abordada foi um

motoqueiro que foi comprar dro

gas. Ele foi pego com 2,5 gramas, o
suficiente praproduzir dez pedras.

Em seguida um táxi chegou
ao local. Com o carona, um ho
mem de 42 anos, foi apreendido
duas gramas da droga. O cliente

relatou que pediu ao taxista que
o levasse a um local onde ele pu
desse comprar crack.

Quando a polícia entrou na

.casa, encontrou Godoi na com

panhia de familiares. Oito pessoas
foram levadas para.a delegacia.Al
ves e Godoi foram encaminhados
ao Presídio Regional e vão respon
der por tráfico de drogas. Godoi
já tinha sido apreendido em de
zembro do ano passado, quando
tinha 17 anos, por tráfico. A pena
prevista para o crime é de cinco a

15 anos de prisão.
DIVULGAÇÃO/POlÍCIA MILITAR

Aparelho
de OVO que

escondia
produtos do
tráfico de
drogas foi

encontrado
na casa de

Godoi

3° Seminário
do Comen

'

começa hoje
Prevenção ao Uso de' Drogas é

o ,assunto que será debatido com

a população pelo Comen (Conse
lho Municipal de Entorpecentes). A
programação, composta por pales
tras com psicólogos, especialistas
em dependência química e médi

cos, faz parte da Semana Nacional

Antidrogas que iniciou ontem. As

atividades acontecem hoje no audi
tório do Cejas (Centro Empresarial
de Iaraguá do Sul) a partir das 13h e
se estende até às 17h30.

':'�Wl H,."'_'�.I""·ff!!1ii"'1"�: ', ,r ;mn!íffr� n.

, Palestras sobre prevenção aO'1

U5Pd. drogas fa�'1JI p,lj� da,
Semana Nacional Antidrogas,

que iniciou ontem.
.

Segundo os organizadores, o

objetivo do evento é promover dis
cussões em tomo das relações e dos
prejuízos de natureza biopsicos
social causado pelo uso de drogas,
além de proporcionar a oportuni
dade de debates e reflexão em tomo

dos fatores sociais. Os interessados

ainda podem se inscrever no local
do evento.

"
Não temos

'como evitar que
novos tremores

aconteçam.
Precisamos
prevenir.

COORDENADOR DA DEFESA
CIVil, JAIR AlQUINI

"

"Não tenho
para onde ir"

.

o pedreiro Ivo Pasini, 50 anos,
morador da Tifa Theilacker, não
se importa em deixar sua casa se

for comprovado que a região não
é segura, mas quer ser indeniza
do. Omorador conta que um téc
nico da Defesa Civil disse apara
ele que sua casa está situada so

bre um lençol de água e por isso
o terreno pode ceder com uma

enxurrada. "Eu não posso sair
com minha família ser ter para
onde ir", destaca Pasini.

Júri condena
poliCiai a quatro
anos de prisão
JARAGUÁ_ DO SUL

Por quatro votos a três, o poli
cial civil paulista Álvaro Aldovino

Jr. foi condenado a quatro anos e

dois meses em regime semi-aberto

pela tentativa de assassinato do seu

curihado, Werner Auerhahn. O cri
me aconteceu no dia 11 de janeiro
de 1999, naruaClaraHermann, em

Corupá. O julgamento deAldovino
aconteceu no Fórum de Jaraguá
do Sul. A defesa do réu, represen
tada pelo advogado Lodemar Res
ner, sustentou a alegação de legí
tima defesa. Segundo Resner, na

época dos .aconrecímentosWerner

e Aldovino tiveram uma discussão
na casa da vítima. O acusado teria
achado que Werner portava uma

arma e que iria atirar nele. Para
se defender, Álvaro teria feito dois

-

disparos que atingiram a perna e o

abdômen deWerner.
O réu está foragido e, por isso,

o júri foi realizado com base na lei
11.689/08, de 28 de julho de 2009.A

legislação prevê a possibilidade de

julgamento sem a presença do réu
no tribunal.

'
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E SONA ENS DO ALE

Na festa de Karla e Sócrates, a televisão' tirou os casais da pista de dança
Segundo a tradição, no dia do
casamento o casal deve ser o centro
das atenções. Com Karla Diedrich
e Sócrates Roberto Conceição, a
história não foi exatamente assim.

data do casamento, 18 de junho de

2006, foi planejada com bastante an

--- tecedência. O que o casal não sabia é
ue o segundo jogo do Brasil na Copa

do Mundo, contra a Austrália, estava marcado
para o mesmo dia. A coincidência foi notada

pelos convidados, e como a cerimônia come-
. çava às IOh, alguns chegaram até a-cogitar a
hipótese de sair da festa para ver o jogo, às 14h.
Isso acabou não sendo necessário, já que o

problema foi resolvido pelo pai do noivo, que
levou para a festa uma companheira que não
estava na lista - a televisão.

Logo depois do almoço, o aparelho foi
instalado no salão do baile, e os cerca de 100

convidados se reuniram para assistir ao jogo.
Nem mesmo quem estava ,trabalhando na

festa resistiu - no vídeo do casamento, é pos-

I

sõcrates, Karla e o filho Paulo Roberto: entre as imagens
do casamento, trechos do jogo do Brasil contra a Austrália

. sível ver o fotógrafo sentado em um canto, e a

moça contratada para filmar o evento quase
filmou mais o jogo do que os poucos casais

que se arriscaram a dançar.

Na hora do jogo, nem quem estava
trabalhando consegui,u resistir. O
fotógrafo se juntou aos convídades

para torcer pelo Bràsil.

"No começo, a Karla ficou chateada, mas
não tinha o que fazer", diz Sócrates. A esposa
admite que não gostou muito, mas acabou

aceitando, já que desmarcar o casamento es
tava fora de cogitação. "Nós nam,oramos por
sete anos, já tínhamos casa e queríamos nos
casar, assim que eu terminasse a faculdade.
Isso aconteceu em abril, então marcamos o

casamento para junho", explica Karla.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

QUANTO MAIS PRÓXIMO FOR O DIÁLOGO COM O SEU FILHO. MAIS LONGE ELE FICA DAS DROGAS.

Em Santa Catarina, são diversos os projetos de prevenção às drogas desenvolvidos na rede estadual de ensino.. entre eles,
o Viva sem Drogas e o Educação e Prevenção nas Escolas. Todos têm como objetivo principal priorizar a vida. Acesse

www.sed.sc.gov.br e saiba como a escola está trabalhando na prevenção ao uso de drogas. Faça a sua parte e converse com·seu filho.

Essa aproximação também depende de você.

Secretaria de Estado
da Educação ÚOIIel"lW tiD E$/(Jdo

SUTA CAT••NA
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